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Caras e caros fregueses,
Em primeiro lugar quero desejar a todos um bom
ano novo, que 2022 seja o ano que a pandemia se
vá embora e nos deixe voltar a fazer uma vida normal
como estávamos acostumados. Apesar de alguns
cenários muito preocupantes como a grave seca que
atravessamos e crise económica com os preços dos
bens a subir constantemente, vamos acreditar e esperar
que tudo melhore e 2022 seja um ano prospero.
Sendo esta a primeira edição do jornal da freguesia
depois das ultimas eleições autárquicas, quero
aproveitar a oportunidade para agradecer à população
a confiança depositada em mim e na minha equipa para
mais um mandato. Dizer-vos que nos próximos quatro
anos tentarei ser a mesma pessoa, o mesmo presidente,
presente e próximo, que explica o porquê das coisas,
que ajuda, que também diz não posso ou não consigo.
Tentarei cultivar a honestidade e confiança, porque hoje
mais do que nunca é necessário dar o exemplo na pratica
da governação.
Continuarei a exigir a quem de direito o melhor
para a nossa freguesia, firme nas convicções, firme e
determinado nas questões que os São Teotonienses
tenham como prioritárias, sem receio ou pudor de
reivindicar e exigir e de como se costuma dizer “chamar
os bois pelos nomes”. Dentro do concelho de Odemira,
somos a freguesia com maior capacidade económica,
com uma enorme diversidade, da agricultura ao turismo,
da exploração florestal à pecuária, dos serviços à pesca,
entre outras tantas. Somos a freguesia mais avançada
na integração de povos estrangeiros. Somos a freguesia
com maior diversidade cultural e tradições, a maior
freguesia em área e população, mas acima de tudo
somos uma terra de gente com vontade e ambição,
ambição de ter um futuro melhor, assente no equilíbrio,
assente na igualdade de oportunidades, assente em
valores e bons princípios. Temos as ferramentas, vamos
arregaçar as mangas e deitar mão à obra porque “ São
Teotónio Nã Drome”.
Bem hajam.

Continua a reabilitação dos edifícios
das escolas primárias e jardins de
infância em São Teotónio
As escolas primárias e jardins de infância da
freguesia de São Teotónio estão a ser reabilitados,
o que inclui várias obras de manutenção nos
edifícios e equipamentos, num investimento
que ultrapassou os 50.000 euros. A Junta de
Freguesia, durante o seu primeiro mandato,
manteve como prioridade a reabilitação do
parque escolar, começando pelos edifícios que
mais necessitavam de manutenção. Na escola
primária e jardim de infância da Zambujeira do Mar,
foi construído um telheiro exterior, renovaram-se
os brinquedos e melhorou-se a zona de recreio.
O Jardim de Infância de São Teotónio também
ganhou pintura e brinquedos novos e, na escola

Programa cultural animou
o verão em São Teotónio
Durante o mês de agosto, os espetáculos no
âmbito do programa cultural “Animar o verão”
trouxeram música, animação de rua e teatro
à localidade de Zambujeira do Mar. O duo de
vozes Acoustic Road iniciou a programação na
sede da ACRD Zambujeirense, seguindo-se o
encontro de artes vivas das antigas profissões,
uma animação de rua com uma representação
estática das ceifeiras. A animação de rua
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do Brejão, trocaram-se as janelas e renovaramse equipamentos e brinquedos como resultado
de uma proposta ao Orçamento Participativo
do Município de Odemira. Também as escolas
antigas já desativadas, cedidas a associações,
mereceram atenção - já começou a pintura da
escola primária do Cavaleiro, que serve de sala
de apoio ao Jardim de Infância, ao que se seguirá
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ao Clube desportivo da localidade e ao projeto
São Teotónio em Movimento. Nos próximos
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dos jardins de infância do Brejão, Cavaleiro e
Zambujeira do Mar.
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itinerante Orquestra de luxo surpreendeu o
público com a reciclagem de instrumentos,
uma apresentação musical que teve por tema a
problemática ambiental do lixo. E, para finalizar
as apresentações artísticas e culturais, MC Pato,
com Marco Quintino e amigos, trouxeram um
espetáculo de teatro de rua à Zambujeira do
Mar. Os espetáculos de verão foram gratuitos e
tiveram o apoio do município de Odemira.
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Natal em
São Teotónio
O Natal em São Teotónio trouxe iluminação
às ruas das aldeias, assim como um programa
cultural para pequenos e mais graúdos. Dia 12
de dezembro, a Companhia XPTO saiu à rua,
entre as 11h00 e as 15h. No mesmo dia, pelas
16h00, foi a vez de a Banda Natalícia animar
os passantes enquanto o Circo Ambulante
dos Duendes apresentou o seu espetáculo
no Auditório da SRST. No mesmo auditório,
dia 17, pelas 21h57, foi apresentada a peça
de Teatro A Nova Era, pela Grupo de Teatro
Os Cabanita. Dia 31, às 00h00 o Espetáculo
de Fogo-de-Artificio animou os festejos na
Zambujeira do Mar. Ainda para marcar a

época natalícia, a Freguesia de São Teotónio
ofereceu uma lembrança a todas as crianças
das creches, jardins de infância e escolas
de 1º ciclo da freguesia- livros de histórias e
contos para relembrar a magia da leitura aos
mais pequenos, em especial numa época
marcada pela pandemia Covid-19. Também
os pensionistas e pessoas recenseadas
com mais de 65 anos puderam receber uma
lembrança nas sedes de Freguesia em São
Teotónio, delegação da Zambujeira do Mar
ou atendimento móvel nas várias localidades
da Freguesia.
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PLAYSPOTS
VAMOS BRINCAR?
Projeto direcionado às crianças
vive no jardim da Elsa e não só!
Este projeto criado pela Associação TicTac,
proporciona às crianças do concelho de Odemira,
atividades gratuitas todos os fins de semana nos
jardins públicos e parques-infantis. Pensada para
as crianças do primeiro-ciclo, o Playspots -Vamos
Brincar? é um projeto cujo principal objetivo será
induzir as crianças a ganhar mais segurança e
adquirir perícias motoras, linguísticas, afetivas
e interativas através da brincadeira e do jogo.
Corpos ativos permitem a resolução de situações
plurais que contribuem para o aumento da
imunidade, da confiança e da resiliência. Este

projeto baseia‑se na brincadeira e no jogo como
instrumento de educação para a saúde e para
a cidadania, proporcionando aos participantes
sentido de pertença em efetivas condições de
equidade. Nas atividades são organizados grupos
de brincar nos jardins públicos e espaços naturais,
monitorizados por técnicos especialistas em áreas
como Psicomotricidade, Desporto, Circo, Teatro,
Música, Jogos Tradicionais. Na primeira hora há
oferta de atividades organizadas e, na segunda
hora as crianças podem brincar livremente com
vigilância.
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NA FREGUESIA // de SETEMBRO a NOVEMBRO de 2021

EDUCAÇÃO, CULTURA,
DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Transportes escolares;
- Foram efetuadas reparações e preparações nos JI de Infância do Brejão,
São Teotónio, Zambujeira do Mar e Cavaleiro;
- Foram efetuadas reparações e preparações nas escolas do primeiro
ciclo em São Teotónio e Zambujeira do Mar, incluindo a pintura desta
última;
- Pintura do edifico da antiga escola primária de São Miguel;
- Pintura do edifício da antiga escola primária do Malavado;
- Pintura do edifício da antiga escola primária do Cavaleiro;
- Apoio logístico e atribuição de subsídio a várias associações;
- Apoio ao Grupo Desportivo do Renascente na manutenção do campo
das figueiras;
- Apoio ao Centro Desportivo e Cultural do Cavaleiro na cedência e
transporte dos bancos de suplentes e grade para passagem do campo de
futebol;
- Apoio nas comemorações do dia de São Martinho na realização dos
magustos e com a oferta de castanhas nas escolas e jardins de infância
da freguesia, na Associação Nossa senhora do Mar e Associação de
Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia de são Teotónio, GNR e
paróquia;
- Apoio logístico e espetáculos de marionetas sob o tema “As Ceifeiras” e
Atar e Pôr ao Fumeiro na Festa Religiosa em Honra de Santa Bárbara;
- Apoio financeiro e logístico à Festa da Batata-doce no Cavaleiro;
- Aulas de construção e música na Oficina da Viola Campaniça;
- Espetáculos culturais e musicais na Zambujeira do Mar, “Duo Vozes” e
Mouriz ao Violoncelo;
- Espetáculo cultural de teatro de rua “MC Pato” em São Miguel, no dia
da Feira de São Miguel;
- Espetáculo itinerante “Gaitas de Foles” em Zambujeira do Mar, Casa
Nova da Cruz Feira de São Teotónio, Azenha do Mar e Brejão;
- Apoio logístico ao espetáculo “Odemira Recorda Amália”.
- Apoio logístico à Festa Religiosa em Honra da Nossa Senhora do
Rosário, espetáculo da Banda Filarmónica de Aljezur e Coro do Carmo
Beja;

AÇÃO SOCIAL
- 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-E8G 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 São Teotónio, entidade parceira do projeto Integrando
(Taipa) que tem como resposta do Centro Local de Apoio à Integração de
Migrantes com a disponibilização de um espaço para atendimentos;
- Freguesia de São 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 para várias instituições hospitalares;
- Serviço de transporte de idosos para Centro de Vacinação em Odemira
(gripe e COVID-19);
- Dinamização da Casa das Coisas;

REDE VIÁRIA E ESPAÇOS URBANOS
- Transporte de água com a cisterna para vários montes na freguesia
essencialmente na zona interior;
- Lavagem e desinfeção do Largo Miramar e zonas envolventes;
- Colaboração com o MO na reparação do CV-4 entre Fataca e Valas;
- Colocação de manilhas em Malavado junto ao CM1159;
- Colocação de manilhas em Estibeira;
- Colocação de placas de Toponía em Fataca, Zambujeira do Mar e São
Teotónio;
- Reparações/limpezas de estradas, bermas e passeios em vários locais da
freguesia, CVST-61, CV-11,CVST-234, CVST-239, CVST-152,
- Limpeza de bermas com “roça matos” na EM502-2, CV-15, CV-14 e CV13 e EN-393-3;
- Realização da feira e dos mercados mensais de setembro a novembro;
- Construção de Pontão em Ribeira da Corte;
- Colaboração com o MO nas obras de pavimentação do CV-15,
nomeadamente escavação para alargamento da via;
- Reparações e manutenção do Skate parque na FACECO;

AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES
- Reabilitação da zona da Fonte em São Teotónio;
- Manutenção/melhoramentos dos espaços verdes da Freguesia;
- Manutenção dos parques de merendas;
- Recolha de lixo nas bermas das EM-502-2,502-1, EN-393-3, CM-1185 e
CV-17;
- 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;
- Recolha de monos da via pública;

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
DOS SERVIÇOS
- Realização de escritura de permuta entre a Freguesia de São Teotónio e
o Município de Odemira;
- Aquisição terreno no Brejão, extraído do artigo 14 da Secção S, para a
criação de um parque urbano naquela localidade;
- Representação da Freguesia em diversas reuniões, grupos de trabalhos
e eventos:
- Reunião do Consórcio Projeto.ST8G;
- Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios;
- Participação na Assembleia Municipal;
- Reunião com partidos políticos, direito de oposição;
- Reunião com o novo Presidente da CMO;
- Reunião com a direção da AGDA e Câmara Municipal de Odemira;
- Reunião com novo comandante do posto da GNR;
- 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
4x2, aguarda a entrega só no inicio do ano de 2022;
- Aquisição de corta-relva Sthill RM756GC;
- Reparações de viaturas, mudanças de óleo e pequenas manutenções nas
instalações da freguesia;
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Instalação de painéis solares no Centro Comunitário na
Sede da Associação Arco do Tempo
Proponente: Zairo Candeias Torres
Descrição: O projeto visa a instalação de micro-geração de energia
elétrica no edifício do Centro Comunitário Arco do Tempo, sito em Vale
d’Alhos, São Miguel. A unidade de micro-geração será composta por um
conjunto de painéis fotovoltaicos, seguidor solar, inversor, equipamento
elétrico de proteção, contador de energia e material elétrico. A energia
elétrica produzida pela unidade será utilizada pelo Centro Comunitário e
a diferença fornecida à Rede Elétrica Nacional (EDP) com as vantagens
contempladas na regulamentação existente. O rendimento será
utilizado para promover projetos no âmbito social, cultural, educacional,
ecológico e outros projetos de interesse comunitário. Dentro dos
parâmetros normais de produção e consumo, a unidade poderá retornar
investimento total em seis anos. A instalação desta unidade servirá
de incentivo para a comunidade local, contribuindo para um futuro
energético e económico mais sustentável e simultaneamente para a
redução da pegada ecológica do concelho de Odemira.

Escaldão de Verão
Proponente: Mariana Viana Parreira
Descrição: Escaldão de Verão é uma programção cultural variada
a desenvolver na localidade de São Teotónio. A cultura é um pilar de
desenvolvimento humano, uma forma de expressão, uma forma de
identidade. Deve ser uma prática constante no quotidiano dos cidadãos.

Proposta Material
12 votos

VENCEDOR
Proposta Imaterial
73 votos

PARTICIPATIVO

37

Proponente: João Rosa Francisco
Descrição: Substituição das janelas e do chão do edifício escolar de
João de Ribeiras, atual sede da Associação de Caça e Pesca Desportiva
de São Teotónio. O edifício escolar é usado como sede da associação
e está com um elevado estado de degradação, devendo ser reparado
para não causar mais danos materiais no interior do edifício.

VENCEDOR
Proposta Material
185 votos

ORÇAMENTO

36

Substituição das janelas e chão da escola
de João de Ribeiras
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30 ANOS

A

festa dos mastros teve
origem nos mastros de
promessa, que já existem
há muitos anos na freguesia de
São Teotónio. Realizam-se para
agradecer as colheitas, fazendose promessas aos santos- Santo
António, São Pedro e São João.
Até há pouco tempo, apanhava-se
rosmaninho que se secava ao lado
das portas, utilizando-se a planta
seca para queimar nas fogueiras,
que se saltavam na noite de São
João, pedindo-se desejos. Em São
Teotónio, era nos largos que se
faziam tradicionalmente os mastros,
onde as pessoas dançavam em
volta ao som de cantigas populares.
Havia muito boas cantadeiras que
tinham sempre canções e resposta
na ponta da língua.
A ideia de realizar os mastros

no Quintalão surgiu há cerca de 30
anos e foi a partir dessa altura que
ficou combinada a ligação entre ruas
com flores de papel, com o apoio
da Caixa Agrícola. A organização
ficou a cargo da primeira comissão,
integrando o professor Manuel da
Luz, dona Ana Maria, José Júlio
e Fernando Fonseca. O primeiro
orçamento ficou calculado em 600
“contos”. Fernando Fonseca e José
Júlio mostraram como se faziam
as primeiras flores, mas nunca
imaginaram o brio e a criatividade
da resposta da população, que
começaram a pegar em flores do
campo que imitavam à perfeição.
Nessa altura, criaram-se ateliers e
espaços de reunião em cada rua
para fazer as flores, realizando cada
rua o seu projeto.

Cada bairro tinha uma casa onde
se reuniam. Mas as pessoas ficavam
com muita pena de sair de casa porque
naquela altura havia uma telenovela,
a escrava Isaura. Então arranjei
uma televisão para os serões e as
pessoas viam a telenovela enquanto
participavam nas preparações dos
mastros. Foi muito bom porque as
pessoas começaram a juntar-se. Os
médicos diziam que já não havia
doentes, porque andavam todos felizes.
José Júlio
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A revitalização
dos mastros
em São
Teotónio
Por Fernando Fonseca

A

participação de Fernando Fonseca na
organização do evento dos Mastros em São
Teotónio teve origem na continuidade de
várias iniciativas. Em 1982, organizou uma exposição
sobre o artesanato da região, considerando a
invenção permanente cultural com mais de 300
peças em exposição e coincidindo com a feira anual
da Zambujeira, teve uma grande afluência. Seguiuse o levantamento, sob a forma de um calendário de
manifestações culturais em que reuniu o “pão por
deus” (o chamado “bolinho, bolinho”, localmente), as
Janeiras, com a participação de cantadores e, mais
tarde, o Entrudo e os Mastros. Quando nasceu, diz
Fernando Fonseca, “já os mastros eram antigos”.
“Caídos em desuso no final da década de 1960,
a última realização de que me lembro foi um mastro
feito por crianças, na qual participou a professora
Maria do Rosário Freire, que foi registado em
fotografia. Em 1982, promovi uma exposição de
cerca de 300 peças de artesanato na Zambujeira do
mar, que foi muito concorrida. Foi organizada com o
contributo de peças em posse da Câmara Municipal

de Odemira e de particulares. Em 1990, fui elemento
da comissão organizadora da primeira FACECO (a
então FAPCO) que trouxe ao certame artesãos da
região, que produziam as suas artes ao vivo, tanto
artesanato tradicional como outro artístico mais
recente. Compreendendo que essa manifestação
contribuiu para o despertar de valores culturais
desvalorizados, decidi fazer um levantamento
das diversas manifestações culturais segundo
o calendário- o “pão por deus” (aqui chamado
“bolinho, bolinho”), o registo em vídeo das “janeiras”
sob a forma do encontro de “joldas” proveniente
do Brejão, São Teotónio e Zambujeira do Mar.
Surpreendido pelo impacto do evento, solicitei a um
dos grupos que ensaiasse as cantigas dos mastros
e que se fizesse um mastro à maneira antiga, por me
parecer significativo o registo desse acontecimento.
A sugestão pegou e a mobilização das pessoas foi
massiva. Da ideia inicial de um concurso de mastros,
e para não gerar ou acentuar rivalidades, decidiuse fazer um festival. Para coordenar as atividades
constituiu-se uma comissão formada pelo professor

Manuel da Luz, a sua esposa, o senhor José Júlio
e eu próprio. As atividades foram organizadas em
seis bairros, ao longo de vinte dias, sem interrupção.
Houve diversas manifestações culturais, com o
apoio dos comerciantes, da Junta de Freguesia de
São Teotónio e da Caixa de Crédito Agrícola de São
Teotónio. Participaram as escolas primárias e os
alunos da Escola C+S com um trabalho de pesquisa
dos elementos visuais da região, que pudessem ser
utlizados como símbolos regionais. Na mesma onda
de entusiasmo, a jolda da Zambujeira do Mar também
se dinamizou e construiu o seu mastro, recuperando
a tradição, à semelhança de São Teotónio. Em março
desse ano, propus aos professores do 1º ciclo da
São Teotónio, da Zambujeira e do Brejão uma ação
de redescoberta do brinquedo tradicional e do prazer
de construírem os seus próprios brinquedos. “
(Resumo retirado do relatório “Construção da comunidade
educativa na perspetiva do desenvolvimento global integrado”
por Fernando Fonseca).
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BOWING - A DIGNIFICAÇÃO DAS CULTURAS ATRAVÉS DA ARTE
Entre os dias 12 e 14 de novembro, São Teotónio
recebeu o espetáculo BOWING, do projeto Lavrar o
Mira e a Lagoa, que percorreu a vila encontrando a
expressão dos muitos trabalhadores que têm vindo a
escolher este local para viver, deixando um pedido:
“olhem para nós, não nos ignorem.” Partindo do
Quintalão, o percurso do espetáculo levou o público
a diferentes espaços - as imagens projetadas
mostraram outras culturas, outro recanto mostrou
uma dança indiana com prova de caril. No jardim
da Elsa, subiram às mesas meninas a ensinar uma
escrita estranha e o museu do medronho rodeouse de belas indianas adormecidas. Acompanhando,
sempre a música, as bailarinas, as projeções. De
todas as nacionalidades que São Teotónio tem,
viram-se as pessoas de outras culturas com um olhar
diferente.

Entrevista a:

Madalena Vitorino
e Pavel Tavares
Como começou o projeto BOWING? Sabemos
que partiu da vontade de dignificar outras culturas
através da arte…
Posso contar como foi o início… Há uns tempos
atrás, a Madalena e o Sérgio (um músico do nosso
projeto) foram apresentar um outro projeto e
visitaram uma estufa. Nesse dia, aconteceu algo
de muito belo, um encontro que envolvia música

e movimento. A partir daí, a Madalena pensou em
criar o BOWING, contando com o financiamento
da Gulbenkian- através do projeto PARTIS- e da
Fundação La Caixa, em parceria com a Câmara
de Odemira e com o projeto Lavrar o Mar como
entidade responsável. O projeto foi o único escolhido
no Baixo Alentejo e procura dignificar e mostrar as
culturas do sudoeste asiático que convivem neste
território. Dividido em duas etapas, é um projeto de
integração de arte participativa. No início do ano,
durante um semestre, foram oferecidos workshops
com o programa Miragem, que realizámos através
das escolas, nas áreas em que estamos a trabalhar
com a coordenação de Madalena Vitorino - a dança
e coreografia, com Inês Melo e Madalena Vitorino;
a escrita e desenho com Matilde Real; e eu, Pavel
Tavares, sou cineasta e tenho a cargo a parte
audiovisual. Os workshops nunca foram separados,
misturando sempre as três áreas artísticas.
Os workshops funcionaram durante o primeiro
semestre nas escolas?
Quando o projeto Miragem começou tivemos,
infelizmente, o início de todas as restrições derivadas
da pandemia. Assim, entre janeiro e julho, muitos dos
planos foram alterados para uma participação online.
Este é um projeto artístico e pedagógico no domínio
das artes do espetáculo, integrado na programação
OdeTE - Odemira Território Educativo-, com o apoio
da Câmara Municipal de Odemira.

Que escolas participaram? Aconteceu durante
as atividades letivas?
Trabalhámos em duas escolas- a Escola EB 1
de Odemira e na de São Teotónio. No caso de São
Teotónio, tínhamos um 4º ano misto, com crianças
portuguesas e imigrantes e foi maravilhoso porque
eram crianças muito irmanadas. Nesta idade ainda
não estão condicionados e têm outra poética.
Tivemos também os grupos de PLNM - português,
língua não materna - de 5º e 6º ano e de 7º e 8º.
Em Odemira, trabalhámos também com um 7º e 9º
ano, nas aulas cedidas pelos professores de artes.
Aproveitámos o currículo e tivemos sempre muito
boa resposta.

Quando começou a preparação para a segunda
fase do projeto, o espetáculo BOWING?
Começámos em setembro a contactar a população
adulta para trabalhar no espetáculo, trazendo toda a
experiência dos workshops do programa Miragem
e os temas que já foram tratados nas escolas para
enriquecer o espetáculo. Quem participou, veio fora
do horário escolar para a criação da performance.
Ensaiámos 6as, sábados e domingos, com
trabalhadores, pessoas de São Teotónio e os artistas
convidados para esta etapa.
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Projeto

MIRAGEM

& MIRAGEM CORONA
O projeto MIRAGEM já tem 7 anos consecutivos de concretização
e foi desenhado por Madalena Vitorino para o programa OdeTEOdemira Território Educativo- pensando na importância das artes
do espetáculo na vida escolar. Foi feito um percurso para integrar
a dança, o teatro e a música e, mais recentemente, o cinema e a
literatura. A equipa vai a todas as escolas do concelho- desde o
Jardim de Infância ao 12º ano- oferecendo oficinas que trabalham
a relação entre as artes do espetáculo e o currículo, que se
transformam, muitas vezes, em laboratórios do quotidiano. As
relações nem sempre são diretas, mas estão sempre implícitas,
procurando sempre integrar a componente artística da educação.
Esta é uma parceria entre os professores e diretores de agrupamento,
que se tem vindo a aproximar da realidade escolar e do desejo dos
docentes em articular áreas de trabalho do domínio curricular com
as artes.

Algumas oficinas
apresentadas nas
escolas:

NÃO teatro que dá que pensar
Uma oficina de teatro com encenação de Giacomo
Scalisi, sobre um texto e música de Afonso Cruz, com
interpretação de Sofia Moura, Ana Root e Rita Rodrigues
TODOS SOMOS UMA HISTÓRIA
Uma oficina de escrita e leitura, criação e coordenação
de Joana Bertholo
TAKE A STAND
Uma palestra performativa sobre as alterações
climáticas, criação de Clara Antunes e Ricardo Machado

Festa da
batata-doce
do Cavaleiro
um evento que promove
os produtos regionais

(texto), coreografia de Clara Antunes e interpretação de
Carla Galvão e Ricardo Machado
INUIT – Um Povo Com Vários Povos
Uma experiência teatral, criada e interpretada por Zé
Luís, com a coordenação artística de Vera Alvelos e uma
oficina por Rui Dias Monteiro
ENTRE NÓS E AS PALAVRAS (Título retirado de um
poema de Mário Cesariny)
Um recital e debate, criação e interpretação de Pedro
Lamares

A festa da batata-doce & feira do Cavaleiro trouxe
nova exposição e venda de produtos regionais de
batata-doce à localidade de Cavaleiro, assim como
muita animação, nos dias 23 e 24 de outubro. O
programa de sábado integrou a missa para bênção
das batatas-doces e uma sessão de ferricordion.
Pela noite, os artistas Rui Soares & Lau animaram o
baile, um serão que acolheu cerca de 400 pessoas
no Centro Desportivo e Cultural do Cavaleiro. O
domingo foi preenchido com os Cavaquinhos do
Mira e uma matiné com João Paulo Cavaco. Os
vários showcookings organizados durante o fim
de semana também introduziram a batata-doce na
ementa e foram realizados pelos convidados Elisabeth
Marcelino, Deolindo Catarino e David Domingo. Tendo
ampliado o espaço no exterior para servir refeições,
os organizadores do Centro Desportivo distribuem o
trabalho por várias equipas de voluntários, revertendo
o lucro para as atividades desenvolvidas no Centrofutebol, snooker, setas e btt.

EDIÇÃO QUADRIMESTRAL

01/2022

10 educação
Novo ano letivo
em São Teotónio
Entrevista a Rui Coelho,
diretor do Agrupamento
de Escolas de São Teotónio

Paragem
para a arte
urbana

Como se caracteriza a população escolar para este novo ano letivo?
A população escolar é composta por cerca de 600 crianças entre
o Ensino Pré-Escolar e o 9.º ano, sendo o número de cidadãos não
portugueses de cerca de 200 alunos, ou seja, mais de 30% da nossa
população do ensino diurno. Nos cursos PLA (Português Língua de
Acolhimento) houve uma diminuição do número de inscrições motivada
pela crise sanitária, pois o Ensino a Distância não é solução viável para a
grande maioria destas pessoas, em grande percentagem trabalhadores
agrícolas, assalariados, com horários de trabalho sazonais
A escola EB 2,3 engenheiro Rafael Manuel Costa passará a
integrar o programa TEIP- Programa Territórios Educativos de
Intervenção Prioritária- uma iniciativa para territórios económica
e socialmente desfavorecidos. Que mudanças se espera desta
intervenção?
O AE de São Teotónio passou, desde o dia 21 de julho de 2021,
a integrar a rede nacional de escolas TEIP (Territórios Educativo de
Intervenção Prioritária), pois passaram a ser assim considerados todos
aqueles onde a percentagem de população migrante é igual ou superior
a 20% dos alunos. O nosso Agrupamento foi pioneiro na procura de
soluções para a integração de alunos migrantes e muitas das suas
práticas estão na génese do atual quadro legislativo sobre esta temática.
Como é óbvio acrescem responsabilidades na obtenção de resultados.
Que projetos educativos e de mediação estão previstos para
fazer face aos novos desafios do atual ano letivo?
Tal como no ano anterior, foi-nos permitido contratar uma técnica
superior de educação com o objetivo de fazer a ponte entre os nossos
serviços e a comunidade migrante. Esta contratação insere-se no “Plano
de desenvolvimento pessoal social e comunitário”, um recurso adicional
às escolas para melhorarem o sucesso dos alunos, sobretudo face aos
efeitos nefastos da pandemia na educação.
Os edifícios do agrupamento têm vindo a ser reabilitados. Que
alterações se realizaram nas escolas, na localidade de São Teotónio,
e como será feita a distribuição dos alunos e turmas nos edifícios?
Foi removido, na totalidade, o amianto que cobria o telhado da escola
sede, numa obra há muito desejada pela comunidade. A responsabilidade
da mesma foi da C.M.O. com os bons ofícios da J.F. de São Teotónio.
Neste ano letivo, os alunos dos 2.º e 3.º ciclos da Escola Básica de São
Teotónio vão ser divididos do seguinte modo: as turmas de 5.º ano vão
ter aulas na nova escola do 1.º ciclo, as turmas do 6.º, 7.º e 8.º anos, no
edifício principal da escola sede e o 9.º ano na antiga escola do 1.º ciclo.
Esta distribuição é uma forma de prevenir maiores males em caso de
infeção COVID-19 num ou em vários elementos da comunidade escolar.

A

s paragens de autocarro
junto à escola EB 2,3 em
São Teotónio encheram-se
de cor com as pinturas murais dos
projetos dos alunos Rafael Candeias,
Susana Duarte e Matilde Rena do 9º
ano, durante o passado ano letivo.

A ideia surgiu através da professora
Carolina Martins Cosme, 46 anos,
professora de educação visual e
oficina de artes na Escola EB 2,3 de
São Teotónio, licenciada em Artes
Plásticas de Pintura pela Universidade
de Coimbra. Depois de uma passagem
nos Açores, começou a aventura
de professora passando por Serpa,
Odemira, Sabóia, Cercal do Alentejo
e a profissionalização em serviço
em Mafra. Com o grande objetivo de
reabilitar as paragens localizadas junto
à escola, as maquetes do projeto foram
apresentadas à Junta de Freguesia e
em setembro a professora já as incluiu
na planificação da disciplina. Durante

o 1º período, mediram-se as paragens
à escala, desenharam-se em projeto
técnico em vistas e perspetivas e foi
feita a articulação com a oficina de
artes em educação visual, onde os
alunos aprenderam a projetar em
seis vistas, o método europeu de
representação de um objeto. No 2º
período, e apesar da quarentena, os
alunos fizeram a maquete - passando
do papel bidimensional, para a
maquete tridimensional. As três
turmas do 9ºano, reunindo cerca de
60 alunos, realizaram projetos de
desenho individuais e os trabalhos
foram selecionados em conjunto
com a Junta de Freguesia. No 3º
período, deu-se início à pintura mural
e a professora considera que foi criado
sempre muito bom ambiente entre os
alunos, assim como arte urbana ao
vivo, com a vantagem de poderem
dar aulas no exterior. Comentando
o trabalho com os alunos, Carolina
Cosme explicou que o feedback dos
alunos foi excelente, acrescentando
que estes projetos são de louvar por
envolverem não só a escola, pais
e alunos, mas também a Junta de
Freguesia e a comunidade local.
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UMA ORQUESTRA DE LUXO
A PARTIR DO LIXO
Um projeto da associação Terra Batida
“Orquestra de luxo” é o nome do concerto
apresentado na Zambujeira do Mar no dia , no âmbito
Neste espetáculo, os músicos Nuno Salvado, Ralph
de Rijke, Nuno Reis e David Campos recuperaram
objetos que já não têm utilidade, devolvendo-lhes
novos sons reciclados. Segundo o artista Nuno
Salvado, que imaginou este improviso musical,
“o espetáculo parte dos objetos que sobram dos
nossos dias e cria uma orquestra de luxo a partir
do lixo, criando-se um conceito musical com
enfoque de alerta para problemáticas de grande
relevância no mundo contemporâneo, como a crise
ambiental global.” O projeto parte da recém-formada
Associação Terra Batida, criada em 2019, que tem por
objetivo a promoção da criação artística e cultural, da
investigação científica e do ensino artístico. Ainda no

âmbito do PAACR, têm em mãos o projeto “Música
para os meus ouvidos”. A ideia será procurar os sons
que caracterizam o trabalho da mecânica automóvel
e fazer um concerto experimental numa oficina.
Outro projeto que está a ser desenvolvido pela
associação é “O som das emoções”, um CD-livro,
entre a música e a expressão plástica, vocacionado
para o público infantil, que será lançado em fevereiro
de 2022. Catarina Barata, presidente da associação,
diz acreditar numa “cultura democrática”, explicando
que “pensamos que a arte pode mudar a vida das
pessoas e melhorar o mundo, numa perspetiva crítica
e construtiva. Temos a noção de que, nesta região, se
a arte não for ter com as pessoas, elas nem sempre
terão acesso a ela. Por isso achamos interessante
poder ir às escolas e ir ter com os públicos.”

PROGRAMAÇÃO ESCALDÃO

A cultura volta a ferver
na Sociedade Recreativa
São Teotoniense

O

projeto escaldão partiu da
vontade de um grupo de amigos
em dinamizar o programa de
atividades da Sociedade Recreativa São
Teotoniense, com o apoio do Orçamento
Participativo Jovem da Câmara Municipal
de Odemira. Zacarias Marques da Silva,
Mariana Parreira, José Rema e Ana Ventura
são o grupo de amigos que se juntaram
para apoiar a cultura na localidade e
voltar a fazer as pessoas “saírem de casa
para cultivarem mente e espírito”. A ideia
foi chegar a um grande leque de idades
e muitos dos artistas convidados foram
contactos de amigos. Em maio e junho,
foi possível fechar a programação, de
que muito se orgulham: “Tem havido uma
aderência de 100% a todos os espetáculos”,
comenta Zacarias da Silva, “houve sempre
um núcleo de pessoas de São Teotónio
que diziam que tinham saudades de vir e

que gostariam de voltar a ter espetáculos
na sociedade. Também havia pessoas que
tinham mais receio de sair, mas quando
nos visitam uma vez acabam por voltar”.
A comunidade recebeu espetáculos para a
família em geral, teatro para crianças, assim
como música e teatro para todas as idades.
A equipa organizadora, que trabalha neste
projeto de forma voluntária, procurou
“seguir tendências” - nesta altura do ano,
aproveitaram a esplanada no primeiro andar
do edifício e foi possível servir jantares ao
ar livre depois dos espetáculos. Com um
petisco e um convívio, as pessoas acabaram
por aderir melhor ao evento, tornando os
encontros mais agradáveis e convidativos.
O valor dos jantares é utilizado para cobrir
as despesas e servirá de contributo para
uma parte do financiamento das próximas
atividades, que esperam vir a realizar
durante os meses de inverno.
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Loteamentos
do Brejão e São
Teotónio em fase de
implementação
Entrevista ao vereador

Pedro Ramos

Os projetos da segunda fase do loteamento
do Brejão e novo loteamento municipal em
São Teotónio foram aprovados e estão em fase
de implementação. Em que consistem e que
infraestruturas irão surgir nestas localidades?
A segunda fase do loteamento municipal do
Brejão partiu do princípio de disponibilizar lotes
para atribuição por concurso de classificação,
tendo em vista sobretudo a fixação de jovens
no território através de soluções de habitação a
custos controlados. Neste sentido, pretendeu-se
igualmente que a concretização deste loteamento
se processasse através de uma imagem atrativa e
diferenciada e que essa intenção ficasse patente nas
opções arquitectónicas e na qualificação do espaço
público.
Do programa de projeto e suas condicionantes,
resultou um loteamento em que se destaca duas
tipologias distintas, correspondentes a 16 lotes com
habitações “em banda” com 2 pisos, e oito lotes com
habitações isolada com um só piso. Foram criados
também 2 lotes destinados a comércio e serviços.
Relativamente ao espaço público, projetou-se uma
zona de descompressão pedonal/verde, um espaço
para integração de uma Capela, um jardim com
campo de jogos e ponto de água, e a formalização de
um espaço para a instalação de hortas comunitárias.
O novo loteamento municipal em São Teotónio,
localizado em terreno confinante com o espaço da
FACECO e em continuidade com a Rua de Odeceixe,
teve os mesmos princípios de fixação de jovens e

resposta à necessidade de habitação na freguesia.
Do programa de projeto e condicionantes, resultou
um loteamento faseado no tempo, atendendo a que
o Plano Diretor Municipal se encontra em processo
de revisão e não permite atualmente a utilização
da totalidade do terreno para construção urbana.
Nesta primeira fase constam duas bandas de
construção, divididas por um espaço de utilização
pública designado como páteo das laranjeiras e
um jardim com parque infantil que funciona como
ponto de comunicação e diálogo com a atual malha
urbana. Uma das bandas será composta por 8 lotes
de tipologia T2 (evolutivo para T3) e a outra será
composta por 5 lotes de tipologia T3.
Há previsão de quando terá início a empreitada?
Prevê-se que o concurso para a contratação das
empreitadas de infraestruturas possa ocorrer no
primeiro semestre deste ano.
Os loteamentos respondem à necessidade de
proporcionar habitação mais social para jovens
na freguesia. Quais as necessidades que se têm
vindo a sentir neste contexto?
A solução encontrada através do desenvolvimento
destes loteamentos municipais tem como objectivo
dar resposta às necessidades habitacionais do
território, sendo a população jovem uma das faixas
da população que demanda pela necessidade de
habitação acessível e digna. A resposta a essas
necessidades tem igualmente o objetivo de fixar os
jovens no território, não apenas através da construção

de nova habitação, mas também através de soluções
integradas que passam pelo apoio ao arrendamento,
à reabilitação do edificado e à regeneração urbana,
em articulação com a Nova Geração de Politicas de
Habitação e com a Estratégia Local de Habitação,
recentemente aprovada pelos órgãos municipais e
que tem a pareceria do Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana e da Secretaria de Estado da
Habitação.
Está igualmente planeado um loteamento para
a localidade de Azenha do Mar. Em que fase
se encontra este projeto e quais serão as suas
características?
O projeto relativo ao loteamento da Azenha do Mar
encontra-se em fase de conclusão e visa congregar
um conjunto de intervenções desenvolvidas ao
longo dos tempos, repensando a estrutura e os
equipamentos urbanos do aglomerado com vista
à promoção de um tecido e de vivencias urbanas
adaptáveis às necessidades atuais da população
local e dos potenciais visitantes, revitalizando
atividades locais, enfatizando os elementos naturais
e promovendo um turismo sustentável. A área
de intervenção abrange espaços vagos e integra
também edificações abarracadas que resultam numa
imagem urbana degradada, acentuam os problemas
relacionados com a fragilidade económica e a
exclusão social. Pretende-se que os espaços e
equipamentos sejam os mais flexíveis e adaptáveis
possível, apostando na eficiência energética e no
respeito pela escala e identidade do lugar.
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Santa Bárbara, padroeira das
trovoadas, a quem se pagam
promessas e se fazem pedidos para
melhorar as colheitas

Santa
Bárbara

A 10 de outubro celebrou-se a festa anual
em honra de Santa Bárbara, trazendo muita
animação a João de Ribeiras. Ao início da tarde,
marcaram presença os artistas do grupo “Atar e
Pôr ao Fumeiro”, trazendo a música tradicional
aos festejos, num ambiente acolhedor em que
muitos dos visitantes acompanharam os cantares.
Esta tradição em honra de Santa Bárbara, inclui
a procissão que parte de São Teotónio levando
o andor com a imagem da santa e de São João
Batista ao altar da pequena capela em João
de Ribeiras, celebrando-se a missa no espaço
exterior. Conta-se que a capela foi construída no
local da aparição de Santa Bárbara, padroeira

das trovoadas, a quem se pagam promessas e
se fazem pedidos para melhorar as colheitas. O
pequeno mercado reuniu produtos regionais locais
neste local com vista para a serra, muito apreciado
pela beleza da zona rural. Para dar a conhecer as
antigas tradições do campo, a animação de rua
“As Ceifeiras” mostrou antigos rituais com os trajes
da época, proporcionando momentos de memória
de uma profissão que já poucos conhecem na
atualidade. Uma tarde bem passada, com o apoio
da Junta de Freguesia e Paróquia de São Teotónio,
recuperando este evento com longa história na
freguesia.

!
P
O
P
VOX

Que memórias tem da festa em João de Ribeiras em
honra de Santa Bárbara, que significado tem para si
este encontro?

Lembro-me de tanta gente antiga vir à festa
que já morreram, tenho pena de já não
aparecerem. Traziam ofertas e promessas
para dar à santinha. Ofereciam cordões de
ouro e pediam milagres. Ela é a santinha
dos trovões, para não haver perigo quando
passavam os trovões por cima da casa. Aquilo
mete medo. Vinham pedir para ficar em
segurança quando houvesse tempestade.
Mário Custódio, São Teotónio

Tenho memórias boas, a minha mãe
conta-me que vinham, já na véspera,
muitas pessoas. Havia foguetes e muitos
animais. As pessoas vêm pagar as
promessas que fazem em momentos de
aflição. Eu venho regularmente à festa.

Nos outros anos havia mais
animação, agora parece
que há cada vez menos
festa. Fizeram aqui a capela
porque se conta que a
santinha apareceu aqui.
Maria Adelina, São Teotónio
A malta mais velha diz que João de
Ribeiras se enchia de gado e que à
noite havia baile. Eram 30 dias de
festa, mas os dias especiais eram
os do segundo fim-de-semana de
outubro, a um domingo.
Daniel Albino, São Teotónio

Sigo a tradição de vir ver a santinha,
comprar produtos regionais e conviver.
Sempre conheci a festa desde que nasci,
vimos à missa e à procissão.

Quando cheguei a São Teotónio
para vir dar aulas, já havia aqui
esta festa. Fazia-se uma feira de
gado. Os mais novos perderam
um pouco a tradição porque,
como é natural, vão estudar. As
pessoas vinham pagar promessas
e chegavam a oferecer bezerros à
santa.

Ana Lúcia Pratas, São Teotónio

Ana Guerreiro, Bragança

Sérgio Guerreiro da Silva, São Teotónio
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Dário
Guerreiro

C

omo tem sido a experiência
de ser presidente de Junta
de Freguesia?
Apesar de ter trabalhado na
Câmara Municipal durante
oito anos, estes últimos anos
foram de muita aprendizagem,
muitas reuniões, adaptação
às tarefas do dia-dia, às competências da freguesia.
Tem sido, sobretudo, um grande desafio. Hoje em dia,
ser Presidente de Junta de uma freguesia como São
Teotónio é muito absorvente e intenso. Nos últimos
oito anos, a realidade da freguesia transformou-se
completamente. O facto de termos tido um enorme
aumento da população alterou drasticamente a rotina
do território, o que significa que temos bastante mais
trabalho e novos problemas para os quais tivemos de
encontrar novas soluções. Por outro lado, os recursos
financeiros têm sido praticamente os mesmos e a
verba enviada pelo Estado nem é suficiente para
fazer face aos salários dos funcionários. No entanto,
temos conseguido o incremento da receita da
Junta de Freguesia. Fizemos uma renegociação de
acordos e protocolos, aumentando receita através de
transferências da Câmara Municipal. Conseguimos
diminuir custos de gestão diária e aumentar receitas
em atestados de residência ou mercados e feiras.
Isso permite-nos ter um orçamento ligeiramente
maior que os anteriores, o que nos possibilita fazer
alguns investimentos e melhoria dos equipamentos da
freguesia. Foi um mandato complicadíssimo, durante
a cerca sanitária nem imagina o que passei, nem me
quero lembrar, mas isto, é como se diz, o que não nos
mata torna-nos mais fortes.
Quais são os desafios que aponta no quotidiano?
Por vezes existe a ideia que ser Presidente de
junta ou de uma câmara municipal é ter muito tempo
disponível. Não é bem verdade. Temos de estar
diariamente disponíveis, temos constantemente
reuniões de trabalho e atendimento, temos de estar
permanentemente atualizados e informados sobre nova
legislação e tudo o que implica diretamente com a vida
dos cidadãos. Há dias que o telefone não para, já tive
dias com mais de cem chamadas telefónicas. Costumo
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dizer que fazemos um pouco o papel de bombeiros,
tentamos ajudar sempre que apareça uma ou outra
situação, desde que nos seja possível, como é obvio.
Hoje posso afirmar que a coisa mais frustrante que
tenho enfrentado é a burocracia. O sistema burocrático
que se vive no nosso país e, em especial nas autarquias
locais, é frustrante, desmotivador e desgastante, são
papéis e mais papéis, entidades e mais entidades,
relatórios e relatórios, tudo é demorado. Só a título
de exemplo, se uma empresa privada necessita
de adquirir um veiculo, pode fazê-lo numa ou duas
semanas. Se a Junta de Freguesia compra um veículo,
são necessários três ou quatro meses para o adquirir.
É necessário pedir orçamento, fazer uma consulta de
preços a vários stands, tem de se fazer um caderno
de encargos, enviar convites para apresentação de
propostas... toda esta burocracia é muito demorada
e desgastante ao mesmo tempo. Nestes cargos,
somos especialistas em auto-motivação, temos de
ter muita paciência e energia para continuar sempre
em frente. No final do dia somos apenas mais um ser
humano semelhante a tantos outros. É preciso ter um
ambiente familiar muito forte e um grande apoio da
família, no meu caso é preciso muita elasticidade para
conciliar uma família com duas crianças pequenas e
os compromissos enquanto autarca. É difícil estar
presente em casa e, ao mesmo tempo, disponível para
a Freguesia. Muitas vezes a Freguesia fica em primeiro
lugar e a família em segundo.
Como se gere uma freguesia tão extensa como São
Teotónio e que dificuldades encontra a nível local?
A freguesia é enorme, com povoações muito
distantes, temos uma zona interior com muitos lugares
e montes dispersos. Às vezes não se tem a noção, mas
São Teotónio em área é 9 vezes maior que a freguesia de
Boavista dos Pinheiros, tem 10 vezes mais população
que a freguesia de Sabóia ou 23 vezes mais população
que a freguesia de Luzianes Gare. Temos ainda mais
população que 9 concelhos do Baixo Alentejo, mas a
verba que recebemos do estado nem é suficiente para
fazer face à despesa dos salários dos funcionários da
Junta. A população aumentou muito nos últimos anos,
de acordo com os censos de 2021, temos agora cerca
de 8.670 habitantes, se juntarmos mais uns milhares

na época balnear e nos picos da campanha agrícola,
a média mensal de pessoas presentes neste território
ultrapassaria facilmente as 12 a 13 mil! Se temos mais
população, mais trabalho, mais despesa. O problema
é que a verba do estado “é sempre a mesma”, por
isso temos que fazer mais com a mesma conta. Enfim,
temos que ser mais eficientes na gestão dos recursos
e mais imaginativos. As juntas de freguesia costumam
ser os “bombeiros de serviço” lá do sítio, somos a
primeira porta que as pessoas procuram quando
precisam. Isso é uma coisa boa, tentamos sempre
ajudar e viver em comunidade é isso mesmo, todos
devíamos ajudar o próximo. Não fazemos mais porque
temos poucas competências e recursos financeiros,
dependemos de muitas instituições hierarquicamente
superiores que estão distantes, longe dos problemas,
longe das pessoas, por isso talvez levem tanto tempo a
resolvê-los. Muitas vezes andamos a fazer coisas que
não deveria ser o pessoal da junta a fazer, mas temos
de fazer uma escolha entre resolver e não resolver as
situações. E aí, eu prefiro resolvê-las a ficar à espera.
Não deixamos de tapar um buraco considerado
perigoso, numa via pública, por não ser da nossa
competência, até já tapamos buracos na EN 120!
O programa eleitoral foi cumprido? Quais são as
principais propostas que destaca?
Posso afirmar que, apesar das dificuldades sentidas
nestes últimos dois anos de pandemia, temos a
maior parte das propostas do programa eleitoral do
mandato que agora terminou concretizadas ou em
fase de concretização. Uma das principais propostas
foi a construção do novo centro escolar, a EB1 de
São Teotónio, que já está em funcionamento. Demos
uma maior atenção à educação, na manutenção dos
edifícios escolares e melhorias dos espaços. Pintamos
escolas da Zambujeira do Mar, Cavaleiro, Jardim de
Infância em São Teotónio, e ainda as antigas escolas
primárias de São Miguel e Malavado. No Brejão,
investimos na aquisição de material didático para os
alunos, colocaram-se novas janelas no edifício. Na
Zambujeira do Mar, o JI recebeu janelas novas e um
telheiro e colocámos ainda escorregas, baloiços e
molas em todos estes espaços. Este ano esperamos
avançar com a pintura dos JI do Cavaleiro e Zambujeira
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do Mar e aguardar pela construção de mais uma sala
no JI de São Teotónio. Aumentámos o investimento
nesta área para que as crianças tenham mais conforto
nos edifícios, ao mesmo que cuidamos do património.
Estamos a renovar o parque de máquinas e a frota da
freguesia incluíndo também os edifícios da freguesia.
Continua a ser prioridade a criação de novas zonas de
habitação a custos controlados na freguesia.
Foi criado o loteamento do bairro do Casal Novo em São
Teotónio e a segunda fase do loteamento do Brejão,
ambos aprovados, aguardando somente parecer da
E-Redes, podendo avançar brevemente o concurso
para a construção das infraestruturas.
Há muitos anos que se fala da necessidade de uma
zona de fixação empresarial em São Teotónio e a
verdade é que conseguimos que o Município de
Odemira adquirisse, há dois anos atrás, um terreno de
22 hectares, onde irá nascer o tão necessário parque
industrial. Neste momento encontra-se em elaboração
o plano de pormenor. Acredito que é um marco
importante pelo qual a população de São Teotónio
ansiava há décadas e está lançada a semente!
Também os projetos de ETAR’s mereceram atenção.
Em São Teotónio, tínhamos problemas com a estação
de tratamento de águas- neste momento a ETAR de
São Teotónio já está construída e em funcionamento.
Está também já concluída a ETAR em Vale Juncal onde
se resolveu uma situação que já se arrastava há vários
anos. A construção da ETAR na Azenha do Mar, apesar
da necessidade de alteração de projeto, está também
em execução. No passado mês de novembro, estive
presente numa reunião com o presidente da CMO e
das Águas do Alentejo, na qual o presidente da AGdA
me garantiu avançar com obras de beneficiação
da ETAR do Cavaleiro o mais rápido possível e com
intervenções para a resolução da falta de pressão de
água em São Teotónio. Ao nível do abastecimento de
água, procedeu-se ao prolongamento de conduta de
abastecimento à zona da Choça e Casa Nova da Cruz,
assim como ao reforço do abastecimento nas Quintas,
um investimento de cerca de 340.000 euros da Câmara
Municipal, co-financiada por fundos comunitários.
Fez-se ainda o prolongamento da conduta de
abastecimento de águas no Samoqueiro, Verdascal
e Cerro da Fontinha, Entrada da Barca e Brejinho.
Fizemos tantas outras coisas, mas têm sido tempos
muito difíceis, nos últimos dois anos temos levado a
vida completamente limitada pela pandemia e espero
que possamos recuperar algum tempo perdido.
Qual a atenção que está a ser dada à requalificação
do espaço urbano de São Teotónio?
Foi feita a apresentação pública da proposta de
requalificação de São Teotónio no passado dia 11 de
dezembro na Sociedade Recreativa SãoTeotoniense,
estando para consulta pública e recolha de sugestões
até ao final do mês de janeiro. Demorou um pouco mais
do que gostaria, mas tivemos que fazer um trabalho
de fundo que demorou algum tempo a resolver. A zona
central da vila tem ruas muito estreitas, sem passeios
e sem estacionamento. Foi, portanto, necessário
encontrar terrenos disponíveis para venda, que o

município adquiriu ao longo dos últimos anos três anos
para a criação de bolsas de estacionamento, deixando
resolvidas estas questões de fundo, à partida. Na
obra de reabilitação, está incluído o arranjo da linha
de água junto à variante, em que se pretende uma
maior proximidade entre o centro da vila e a zona
das escolas e do centro de saúde. Na proposta está
ainda a construção de pontos de atravessamento do
barranco e uma ponte pedonal entre a Alameda dos
Combatentes e a zona atrás do mercado da freguesia.
Quais os projetos que a Junta de Freguesia tem
desenvolvido e apoiado na área da cultura e
educação?
Temos investido muito na cultura e na educação, indo
por vezes mais além das nossas competências, mas
é essencial o investimento nestas áreas. Para além
dos transportes para atividades e manutenção dos
estabelecimentos escolares, apostamos na interação
com a comunidade escolar, juntando educação, cultura
e tradições. A título de exemplo este ano propomos às
escolas a vista ao museu do medronho, à oficina da viola
campaniça, à visita ao mercado do gado, que espero
retomar em março ou abril entre outras atividades. A
Oficina da Viola Campaniça está a ser um sucesso,
tanto na construção como nas aulas de música, temos
muitos alunos em lista de espera. Está em construção
a criação de um manual para os mastros populares,
um livro que tenha toda a informação necessária para a
realização do festival de mastros, como fazer as flores,
as cordas, etc… Através do Orçamento Participativo
Jovem, a Admira está igualmente a criar um manual
de construção da viola campainha em conjunto com o
mestre Daniel Luz que será também editado em livro.
Acho que a preservação e revitalização das tradições é
muito necessária, dou-lhe o exemplo da festa de João
de Ribeiras, que já só contava com a procissão e que
conseguimos reavivar. Também a celebração do dia
de Portugal, os mastros e a reativação do mercado do
gado foram revitalizados, só espero que a pandemia se
vá embora rápido para voltarmos em força! Gostaria
de deixar uma marca em termos culturais. Temos
associações culturais e desportivas espetaculares,
com gente que trabalha tanto e tão bem, por isso
temos o dever de potenciar e criar parcerias, por isso
estamos a criar em conjunto uma agenda cultural da
freguesia, onde se possam divulgar todos os eventos
que por aqui acontecem. Também gostaria de referir
a dinamização e revitalização da comissão social da
freguesia com a criação de uma nova loja social- a
“Casa das Coisas”. Reforçámos a proximidade e os
apoios às associações locais, neste sentido criamos o
CALST, um edifico onde funcionam associações que
não têm sede, edificio esse onde funciona igualmente
o Espaço ST e o CLAIM.
O que está a ser feito para melhorar os acessos na
Freguesia?
Neste mandato que terminou, repavimentou-se o
CM1122 entre o Cavaleiro e a Freguesia de Longueira/
Almograve, parte do CM 1158 entre a Zambujeira
do Mar e a Entrada da Barca e o CM 1185 entre o
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cruzamento do Brejão e a Azenha do Mar. Estão
adjudicadas algumas intervenções nas ruas dentro
da vila e algumas melhorias em outras estradas
municipais, mas é preciso que o município reforce o
investimento na manutenção das vias municipais. Em
relação aos caminhos vicinais, reforçámos a aplicação
de tout-venant e adquirimos um trator com rodo para
compensar as faltas da motoniveladora, colocação de
manilhas e construção de pontões, mas quando tens
mais 500km de estradas de terra batida para manter
não é tarefa fácil, mas temos de continuar a trabalhar!
Sendo a Freguesia de São Teotónio tão dispersa,
que esforço está a ser feito para descentralizar e
fazer chegar a informação à população?
Investimos na criação de um site de internet
realizado pela empresa 1000 Olhos, já concluído e
que em breve estará disponível. Colocámos vitrinas
em várias localidades da freguesia, que funcionam
como pontos de informação local, levando informação
para mais perto das pessoas. Continuamos com o
atendimento móvel que percorre as localidades da
freguesia todos os meses.
Que prioridades tem para os próximos quatro anos
de mandato?
As prioridades têm a ver com a habitação,
reabilitação urbana, desenvolvimento económico
e acessibilidades. Na habitação, gostaria de ver
construídos os bairros municipais já em curso e alterar
as limitações à construção no loteamento municipal da
Azenha do Mar. Na área da reabilitação urbana, gostaria
de ver feita a obra de requalificação do núcleo antigo
de São Teotónio e a segunda fase de requalificação
da Zambujeira do Mar. Para esta última, foi dado o
primeiro passo para o lançamento da empreitada na
reunião da câmara de 9 de dezembro. Ainda nesta área,
acho necessário ainda fazer pequenas intervenções
urbanísticas nas localidades de Brejão, São Miguel,
Malavado, Cavaleiro e Fataca, entre outras. No que diz
respeito ao desenvolvimento económico, espero que
seja concluído o Plano de Pormenor da Zona industrial
e projeto de loteamento. Quanto às acessibilidades,
estamos disponíveis para, em conjunto com o Município,
construir um plano de gestão e manutenção da rede
viária, limpeza de valetas, gestão de bermas e faixas de
combustível, manutenção de linhas de águas, limpeza
de aquedutos e reposição de sinalética, essenciais para
a segurança e bom estado das vias de comunicação.
Gostaria de conseguir criar corredores que permitam a
circulação em segurança de peões, ciclistas, ou para
atividades de lazer, mediante a criação de ecovias, vias
pedonais ou alargamento de bermas. Para além destas
prioridades, continuaremos a reforçar a qualidade dos
nossos serviços internos, continuaremos a trabalhar
de forma muito próxima com as coletividades, com
associações e clubes da nossa freguesia, definindo
planos e estratégias conjuntas. Continuaremos
também a fortalecer a ligação à comunidade escolar
e a participar ativamente na integração daqueles que
escolheram São Teotónio para viver.

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 Atendimento:
9h às 16h

> Registo e licenciamento de canídeos e gatídeos

> Pedido de pensão de velhice;

> Licenciamento de atividades diversas (vendedores 		

> Complemento por dependência - regime contributivo;

Telefone: 283 958 218 / 969 106 200
E-mail: geral@jf-saoteotonio.pt
Delegação da Zambujeira:
Rua do Sol Nascente, L118
7630-801 Zambujeira do Mar
Horário de Atendimento:
9h às 12h30 e das 14h às 17h
(Disponível Posto dos CTT)
Telefone: 283 961 105 / 969 195 530
E-mail:
geral.zambujeira@jf-saoteotonio.pt

ambulantes, arrumador de automóveis, 		
licença para a realização de atividades 		
ruidosas);

> Pedido de informação de cálculo de montante
> Pedido de subsídio por morte;

> Serviço de máquinas;
> Ocupação de domínio público por motivo de obras;
> Serviço de CTT

> Pedido de pensão por viuvez;
> Pedido de reembolso de despesas de funeral;
> Pedido de complemento solidário para idosos;

> Balcão Sénior

> Pedido de subsídio de funeral;

CEMITÉRIOS DA FREGUESIA
Horário 8h30 às 16h30

> Pedido de pensão social de velhice;
provável de pensão;

> Transporte de doentes;

São Teotónio

> Complemento por dependência - regime não contributivo;

> Pedido de subsídio para assistência a neto;
> Pedido de declaração de situação contributiva
/ não aplicação de sanções.

Zambujeira do Mar
(mediante solicitação da chave)
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