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Já conhece o novo site da Junta de Freguesia de São 
Teotónio? A Freguesia de São Teotónio apresenta 

um website mais atual, com novas funcionalidades, 
uma apresentação moderna e intuitiva. Este é mais 
um canal de comunicação, de maior transparência, de 
maior rigor, maior proximidade de tod@s.
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Caras e Caros fregueses,
Termina agora mais um verão que pareceu ter mais 

cor e alegria, esquecemos a pandemia ,deixamos as 
máscaras na gaveta e aos poucos começamos com 
as rotinas com que estávamos habituados.  Tivemos 
de volta a FACECO que foi um sucesso com muitos 
visitantes e expositores, tivemos muitos turistas a 
rumarem às nossas praias e muita animação com mais de 
20 espetáculos em parceria com o Município de Odemira 
com o projeto Animar o Verão. Segundo contactos com 
o setor do turismo e restauração na nossa freguesia a 
época balnear 2022 foi positiva para estas áreas, espero 
que o próximo ano seja melhor.

Gostaria de publicamente dar os parabéns ao Grupo 
Desportivo do Renascente por ter chegado à final da taça 
distrital, perante as dificuldades na fase de apuramento a 
equipa soube superar os desafios mostrando a garra das 
gentes desta grande freguesia. Aproveito para desejar a 
todas as equipas da freguesia que participam nas várias 
modalidades os maiores sucessos nesta época que 
agora se inicia. 

Para terminar quero deixar duas notas informativas, 
uma sobre a reunião decorrida em São Teotónio no 
passado mês de julho com a presença do vice presidente 
do conselho executivo das Infraestruturas de Portugal,  
onde garantiu que ainda no decorrer deste ano seriam 
retomadas as obras de beneficiação da EN 120 entre 
São Teotónio e a Baiona e posso adiantar que ainda 
neste mês de setembro as obras serão iniciadas. 

Informo também que já está adjudicada a empreitada 
para as obras das infra-esturas do Bairro do Casal 
Novo em São Teotónio, estando prevista a abertura de 
inscrições para os lotes já no próximo mês de outubro. 

Um abraço.

Dário 
Guerreiro

Campanha

Ajudar quem + precisa é uma campanha de 
recolha de roupa lançada pela Comissão 

Social de Freguesia de São Teotónio que tem 
o objetivo de reforçar o stock da Casa das 
Coisas, incidindo preferencialmente em roupas 
e sapatos para jovens dos 6 aos 16 anos, que 

se encontrem em estado novo ou passível de 
reutilização, com utilidade social. Os locais de 
recolha são a Escola sede do Agrupamento 
de Escolas de São Teotónio, Os Calculinhos e 
Freguesia de São Teotónio (sede e delegações).

AJUDAR 
QUEM
PRECISA
recolhe roupa para 
Casa das Coisas

#freguesiadesaoteotonio

www.jf-saoteotonio.pt 
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Visite a nossa página oficial!
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DESTAQUE

Entre os dias 22 e 24 de julho, a FACECO 
esteve de volta a São Teotónio. A 30ª edição 
da Feira das Atividades Culturais do Concelho 

de Odemira, organizada pela Câmara Municipal de 
Odemira e pela Junta de Freguesia de São Teotónio, 
reuniu mais de 30.000 visitantes, com centenas de 
expositores de pecuária, turismo, artesanato, provas 
gastronómicas e animação para todas as idades. O 
certame reabriu com nova organização de espaços, 
com a novidade da apresentação do novo creative 
market, onde se reuniram vários expositores de 

produtores e artesãos locais. A zona de exposição de 
artesanato incluiu a presença de vários artesãos, que 
realizaram artesanato ao vivo e uma área de destaque 
para a demonstração da oficina da viola campaniça. 
Destaque ainda para a participação e os vários 
prémios ganhos por produtores São Teotonienses- 
no 33º concurso Nacional de Raça Limousine e 
4º Concurso Ibérico Raça Limousine, Manuel e 
Daniel Martinho, arrecadaram o 1º prémio, com os 
animais da exploração da Casa Nova da Alcaria, 
situada na Zambujeira do Mar. No 1º Concurso de 

Medronho Arbutus, associação de produtores locais 
de medronho, José Granja obteve a 2ª classificação. 
E também no 21º Concurso regional de Mel, foi a 
vez do produtor local Fernando Guerreiro ganhar o 
3º prémio, com o seu mel da serra entre Sabóia e 
São Teotónio. O certame apresentou ainda três dias 
de variada programação musical, entre tradição e 
modernidade, com bandas locais, animações de 
cante alentejano e o som da viola campaniça. As 
noites foram animadas pelos espetáculos de Tiago 
Bettencourt, Bateu Matou e Viviane.

FACECO 
de volta 

a São Teotónio
com mais de 

30.000 visitantes

Maria Francisca Rodrigues
Começou a reciclar materiais, 

cortando tecidos de algodão para 
trapilho e tecendo tapetes a partir 
da reutilização de tecidos. Os panos 
são escolhidos para correrem bem 
na agulha e o trabalho com trapilho 
fez-lhe desenvolver um vasto 
conhecimento sobre o trabalho 
em tecelagem com os vários tipos 
de tecido. Começou por fabricar 
talegos alentejanos, dedicando-se 
agora, sobretudo, à realização de 
mantas.

Onde tem os seus apiários? Quando se começou 
a dedicar às abelhas e à produção de mel?

Os apiários que tenho são pequenos, têm entre 
10 a 12 colmeias, em São Teotónio e na freguesia 
de Sabóia. Cerca de 60 colmeias. O meu pai tinha 
cortiços e quando o meu pai faleceu comecei a ter 
abelhas. Há 35 anos que tenho colmeias. 

Ainda utiliza cortiços?
Tenho ainda alguns que utilizo para apanhar 

enxames mas utilizo as caixas que dão mais produção 
e são de mais fácil manuseamento.

A 3ª classificação foi importante, tem à sua frente 
apenas dois grandes produtores que produzem 
a tempo inteiro. Como foi a participação no 
concurso?

O mel foi de muito boa qualidade este ano. Mas 
por vezes é também sorte. Este 3º lugar é o primeiro 
prémio nos apicultores amadores. O mel da prova 
foi de rosmaninho. É da “tiração” de junho. Este ano 
achei que a Faceco tinha duplicado em termos de 
visitantes, as pessoas estavam com sede de voltar a 
ver a Faceco.

Como se caracteriza o mel desta zona?
Penso que esta região produz do melhor mel. Esta 

região é muito forte em rosmaninho. Normalmente 
os apicultores do Algarve e outras regiões, vêm cá 
instalar colmeias. Esta zona começa a estar, por isso, 
super populada de abelhas.

O interesse tem aumentado?
Sim, mas há alguns fatores que fazem diminuir a 

produção. Há 10 anos, eu tirava 20 kg por colmeia. 
Neste momento, tiramos talvez até 8 kg por colmeia. 
As flores são em mesmo número, mas temos as 
alterações climáticas e a seca. Para as abelhas é 
essencial ter água por perto e o calor faz a flor secar 
mais rapidamente, não produzindo tanto néctar. 
As abelhas sentem quando se podem multiplicar e 
diminuem a criação quando algo deixa de estar a 
correr bem. Este ano não foi muito mau, apesar de 
ter começado seco.

Porque se devem produzir abelhas?
Há tempos, um senhor pediu-me para lhe levar 

colmeias porque tinha pereiras que já não davam fruta. 
As fruteiras precisam de abelhas para produzirem 
fruta. Alguns produtores já alugam colmeias para as 
estufas. Há quebras de 30% na produção quando 
não há polinização por abelhas. As abelhas são um 
vício, ganha-se gosto e é uma fonte de rendimento.

Fernando da 
Silva Guerreiro

Entrevista a 

3º classificado no 
21º Concurso Regional de Mel

Ricardo Marques
Esculpe colheres, taças de madeira e 

colares e gosta de usar as madeiras locais 
nos seus trabalhos. As suas madeiras 
favoritas são o medronho, a urze e a 
oliveira, mas tem experimentado madeiras 
novas, como a alfarroba. É natural de 
Aveiro e, depois de passar pela Irlanda, 
Finlândia e Israel estabeleceu-se agora em 
São Teotónio.

de São Teotónio
Artesãos 

Manuela Figueirinha
É natural de São Teotónio e trabalha 

com tecelagem utilizando lã, tecido 
e trapilho. Com estes materiais faz 
camisolas e golas, malas, carteiras ou 
mantas e carpetes com acabamentos em 
costura. A sua formação no trabalho com 
o tear teve início com Helena Loermans 
em Odemira, numa oficina onde aprendeu 
a arte de tecer.
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// abril e maio    
    de 2022

· Foram efetuadas pequenas reparações e melhoramentos nas escolas de 
1º Ciclo e Jardins de Infância;
· Transportes escolares;
· Cedência de transporte aos alunos da Eb23 no âmbito do desporto 
escolar;
· Promoção de atividades desportivas nas localidades da freguesia 
onde não existe o programa Viver ativo do Município de Odemira, nas 
localidades do Malavado, São Miguel e Brejão e Relva Grande.
· Apoio logístico e atribuição de subsídios a várias associações da 
freguesia no âmbito das candidaturas ao desenvolvimento de atividades 
culturais e desportivas;
· Aulas de construção de viola campaniça;
· Limpeza do recinto da EB23 de São Teotónio;
· Apoio ao início das montagens do mastro no “Quintalão” para “São 
Teotónio nã Drome nas Festas de Verão”.

EDUCAÇÃO, CULTURA, 
DESPORTO E TEMPOS LIVRES

· Manutenção/melhoramentos dos espaços verdes da freguesia, Fataca, 
Malavado,
· Manutenção dos parques de merendas;
· Recolha de lixos depositados junto às estradas 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;
· Colocação de candeeiros de iluminação pública na Fonte em São Teotónio.

AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES

· Obras no cruzamento do Sobreirinho, com a construção de triângulo e 
colocação de sinalização;
· Reparações/limpezas passeios em vários locais da freguesia, Azenha do 
Mar, Brejão, Malavado, Fataca, Estibeira, Casa Nova da Cruz;
· Reparação de caminhos vicinais: Val Del Rei, Diabrura, Choça dos Vales, 
Vale de Água, Mesa do Pinheiro, Serro da Vinha, Marjioso;
· Recolha de monos da via pública;
· Pintura de marcos de toponímia e colocação de toponímia na Rua 
Professora Maria Clementina em Zambujeira do Mar;
· Limpeza e gestão das faixas de combustível (limpeza das bermas): EM-
501, CM-1160,CM-1229,CM-1186, CV-18, CM-1158 e parte da CM-1159.

REDE VIÁRIA E ESPAÇOS URBANOS

· 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 S. 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;
· Serviços de transporte de fornecimento de água não tratada a vários 
montes; 
· Transporte de fregueses carenciados ou sem transporte para os centros 
de vacinação em  Odemira;
· Distribuição de Cabazes Alimentares a famílias carenciadas;
· Apoio à realização do IRS 2021, a pessoas com mais de 65 anos e baixos 
rendimentos;

AÇÃO SOCIAL

· Limpeza e pinturas do interior do Posto da GNR em São Teotónio;
· Limpeza geral no mercado da freguesia na Zambujeira do Mar, com 
enceramento do pavimento, lavagem das pedras e bancas, retoques 
de pintura, portas interiores e Wc´s;
· Celebração de protocolo com a Sociedade Recreativa São Teotoniense 
tendo em vista a execução das propostas do OPJ vencedoras em 2021, 
com a proposta Escaldão de Verão;
· Procedimento de aquisição de projetos elaboração de projetos de 
requalificação da Rua da feira – Cavaleiro;
· Reparação de viaturas da freguesia nas nossas instalações;
· Exumações e inumações nos cemitérios da freguesia;
· Serviço de transporte de doentes para vários centros hospitalares, IPO, 
ULSLA, Hospital de Portimão, Hospital de Beja, Hospital do Espírito Santo 
Évora e Centro de Saúde de Odemira;
· Atendimento na sede e delegação da Zambujeira do Mar;
· Atendimento descentralizado, atendimento móvel;
· Representação da Freguesia em diversas reuniões, grupos de trabalhos 
e eventos:
 - Conselho Geral da Educação;
 - Conselho Municipal de Defesa da Floresta e Combate a Incêndios;
 - Assembleia Municipal;
· Execução da proposta Orçamento Participativo no âmbito do protocolo, 
“Escola que queremos” 
· Procedimento empreitada para a beneficiação e pavimentação da EN 
120-2 (sobreirinho-rodrigo Afonso);
· Distribuição de comunicação institucional nas vitrines em Cavaleiro, 
Fataca, Malavado, Brejão, Azenha do Mar e São Miguel para distribuição 
de informação institucional;

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DOS SERVIÇOS
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25 de fevereiro dia da visita à destilaria 
do museu do medronho,  um passeio 
em que participaram 6 turmas da 
EB1 de São Teotónio. Aqui fica o que 
disseram os alunos da turma do 4º 
ano STF, da professora Ana Pratas 
sobre o que viram e aprenderam

O que se lembram da visita à 
destilaria?
Havia barris com água quente. O 
medronho estava nos barris, mas 
estava líquido. Havia uma parte de 
barro. E uma fogueirinha que aquecia 
por baixo.

Estava lá um senhor que ensinava 
como se faz o medronho. O senhor 
deve ter ficado cansado de explicar 
a todos.
Ele destilava o fruto e o medronho 
saia por um pauzinho.
Estava tudo cheio de medronhos, 
também havia árvores com fruta.
Conhecem o fruto do medronho? É 
doce?
Sim. Gosto mais do fruto do que da 
bebida. 
Eu não gosto do sabor da bebida.
Como era o museu do medronho?
Havia uma casinha e havia mesas à 

sombra onde nós lanchámos. Mais à 
frente havia um bebedouro. 
Era ao pé do skate parque. Eu 
gostava de ter andado de skate, mas 
não tinha skate.
Já conhecíamos do ano passado. O 
caminho foi divertido. Fomos com os 
colegas das outras turmas.
E o que achou a professora?
Foi interessante. Para os alunos foi a 
primeira saída depois das restrições 
da pandemia, foi o primeiro dia em 
que fomos passear e caminhar fora 
da escola.

O Jornal de São Teotónio foi à escola 
visitar os alunos da escola primária. 
A convite da professora, explicámos 

como se faz o jornal, como se escolhem os 
temas, como se faz o trabalho gráfico e como 
são feitas as entrevistas. Uns meses mais tarde, 
depois de despertado o interesse, a aluna 
Viviane Pinheiro foi jornalista por alguns dias e 
teve a iniciativa de preparar uma entrevista que 
aqui partilhamos. 

Nesta entrevista falei com os meninos da 
escola EB1 de São Teotónio para dizerem o que 
gostavam de mudar na escola.
Primeiro falei com a Rosa da Silva Oliveira, 7 

anos, turma STB, 2º ano
Viviane: O que é que gostavas de mudar?
Rosa: Trazer os animais para a escola.
Viviane: No dia do animal ou todos os dias?
Rosa: Todos os dias.
Viviane: E vais levá-los para o recreio?
Rosa: Não, só para a sala.
Viviane: Obrigada.
A seguir, entrevistei a Sofia Duarte Gonçalves, 8 
anos, turma STB 2º ano
Viviane: O que é que gostavas de mudar?
Sofia: Uma piscina!
Viviane: Mas em que local?
Sofia: No campo, onde estão as balizas.

Viviane: Boa, mas a que horas podem vir os alunos?
Sofia: 1º e 2º ano às 16h e os alunos dos 3º e 4º ano às 16h30.
Viviane: E achas que a escola tem dinheiro para isso?
Sofia: Sim.
Viviane: Obrigada.
A seguinte entrevistada foi a Maria Leonor Viana Costa da Silva, 
7 anos, turma STB 2º ano
Viviane: O que gostavas de mudar?
Nono: Fazer um baloiço e um escorrega.
Viviane: E achas que isso pode acontecer? 
Nono: Não sei.
Viviane: E porque é que queres um baloiço e um escorrega?
Nono: Para nós brincarmos. 
Viviane: Mas temos um recreio grande, não achas?
Nono: O recreio que temos não é divertido.
Viviane: Obrigada
Depois tivemos a Bianca Alexandra Gomes Candeias, 7 anos, 
turma STB 2º ano
Viviane: O que gostavas de mudar?
Bianca: As crianças escolherem onde vão nas visitas.
Viviane: Onde gostarias de ir?
Bianca: Ao parque de diversões mais próximo.
Viviane: Gostas de parques de diversões?
Bianca: Eu não gosto, eu adoro!
Viviane: Obrigada.
O próximo entrevistado é o Gustavo dos Reis Nunes, 10 anos, 
turma STB 4º ano
Viviane: O que gostavas de mudar?
Gustavo: A cor das paredes.
Viviane: Que cor?
Gustavo: Todas!!
Viviane: As cores do arco-íris?
Gustavo: Sim.
Viviane: Achas que é possível?
Gustavo: Sim.
Viviane: E porque é que escolheste todas as cores?
Gustavo: Porque gosto do arco-íris.
Viviane: E qual gostas mais?
Gustavo: Vermelho e azul.

Eu gostei muito de fazer esta entrevista, foi uma boa 
oportunidade. Algumas ideias são um pouco loucas, outras são 
úteis.
Entrevista realizada por Viviane Maria Cordeiro Pinheiro.

Alunos da 
escola 

primária 
visitam 

museu do 
medronho

A escola 
é nossa!
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Junho foi mês de mastros e arraiais em São 
Teotónio e este ano foi a vez da Associação 
de Solidariedade Social Nossa Senhora 

do Mar organizar o mastro popular que envolveu 

os utentes,  funcionários e comunidade para a 
organização de uma noite com muita animação. O 
evento começou com sardinhada a partir da tarde 
do dia 3 de junho, terminando com um baile com 
Luís Godinho. Depois do apoio conseguido através 
do apoio da organização Rock ‘n’ Law- um projeto 
de combate à solidão e isolamento dos idosos- e do 
município de Odemira, que permitiu a ampliação da 
sala de convívio do Centro de Dia em 2019, esta foi a 
oportunidade desta IPSS apresentar à comunidade 
a obra concluída e angariar fundos nova ampliação 
do espaço. No futuro, preveem continuar a apoiar 
os visitantes do festival MEO sudoeste organizando 
carregamentos de telemóveis e duches e prometem 
matinés de baile para continuar a angariar fundos 
com vista à ampliação do edifício, para acolher um 
lar de idosos na Zambujeira do Mar. 

A programação escaldão de 
verão na Sociedade Recreativa 
São Teotoniense surgiu em 

2021 com o apoio do Orçamento 
Participativo da Junta de Freguesia de 
São Teotónio. Neste verão haverá mais 
um programa escaldante!

Entrevista a Mariana Parreira
De que forma foi possível renovar 

o programa e a organização de 
eventos na sociedade?

Depois das eleições do município, 
fizemos nova proposta para apoiar 
uma programação cultural anual 
para a Sociedade Recreativa São 
Teotoniense. Assim, foi assinado 
um protocolo com o município 
para conseguirmos manter uma 
programação mensal anual. A partir 
de fevereiro começámos a organizar 
eventos, sendo um deles um evento 
mais completo que envolve um jantar 
e concerto e um outro espetáculo. Este 
novo executivo tem no seu programa 
cultural o desenvolvimento da cultura 
no concelho. A cultura é um motor 
de desenvolvimento e é com essa 
intenção que surge este protocolo, 
para dinamizar atividades culturais. 

Temos uma pressão social enorme, 
os hábitos culturais alteraram-se 
e há a vontade de manter alguma 
dinâmica cultural. Portanto, a nossa 
programação inclui eventos para 
adultos, mas também para crianças, 
que normalmente visitam a sociedade 
quando há espetáculos de teatro e 
para o público em geral. 

Os São teotonienses têm aderido 
à programação?

As pessoas aderiram mais o ano 
passado, pelo efeito da pandemia, 
nessa altura havia poucos eventos 
culturais. Atualmente há um leque 
de ofertas mais variado e as pessoas 
dividem-se mais. No entanto, não 
houve eventos que corressem mal, 
tivemos sempre público e um ambiente 
agradável. Os jantares com espetáculo 
foram uma inovação e chamam 
bastante público.

Que eventos tiveram e como 
serão os espetáculos de verão?

Em fevereiro tivemos o espetáculo 
de Carnaval e em maio um evento 
solidário com Charlie Mancini. Este foi 
um espetáculo de cinema musicado 
ao vivo, um contacto que partiu 
do próprio músico. Nessa altura, 

a Sociedade Recreativa decidiu 
oferecer o espetáculo, revertendo 
a bilheteira a favor dos refugiados 
ucranianos que vieram para a nossa 
região. Falámos com as pessoas 
intervenientes que estavam a receber 
os refugiados no Colégio de Milfontes 
e que estavam cá alojados. Como 
não conseguiríamos ajudar todos, o 
critério foi oferecer o valor às mães 
que estivessem cá sozinhas com os 
filhos pequenos. Conseguimos, assim, 
oferecer os donativos a duas mães. 
Ficamos sempre na expectativa que 
mais pessoas participem, mas temos 
tido muito sucesso. Em julho haverá 
o espetáculo “Milho por peixe”, um 
espetáculo para toda a família. Tivemos 
também uma proposta de movimento 
corporal japonês butoh, que não está 
na programação mas a que decidimos 
aderir, que acontecerá no dia 12 de 
agosto no auditório. No dia 13, haverá 
um espetáculo de Mariana Martins, de 
guitarra portuguesa, com jantar. Depois 
de jantar haverá um concerto da banda 
Jazz e não Só. Dia 26 de agosto, haverá 
um concerto no auditório um concerto 
de homenagem do senhor Daniel Luz, 
que se irá afastar do grupo Atar e Pôr 

ao Fumeiro. Dia 27 de agosto, haverá 
uma peça de teatro do Grupo de Teatro 
do Mira, o Mercador de Veneza. Todo 
este programa acontecerá ao abrigo 
do apoio do Orçamento Participativo 
da Junta de Freguesia de São Teotónio. 
Em setembro celebra-se o dia do 
município e a intenção será organizar 
programação de comemoração 
e aguardamos para lançar essa 
programação juntamente com o 
concelho, de forma descentralizada. 
Temos também a intenção de 
organizarmos um pequeno festival 
de músicas do mundo, aproveitando 
a nossa temática interculturalidade e 
multiculturalidade, que São Teotónio 
vive. Gostaríamos de fazer um festival 
com vários artistas do mundo.

Qual a motivação da equipa?
A equipa contém um elemento 

da direção, mas todos os outros têm 
outros empregos. Decidimos fazer 
este programa pela nossa terra, 
organizamos os espetáculos pelo 
bem-estar da nossa comunidade, dos 
nossos filhos e porque queremos que 
São Teotónio tenha mais oferta cultural 
e que as pessoas voltem a viver mais 
a sua terra.

Mastro popular no 
Centro de Dia da 

Zambujeira do Mar 
reuniu utentes e 

visitantes no novo 
espaço de convívio

ESCALDÃOESCALDÃOESCALDÃOESCALDÃO
Queremos que as pessoas voltem a viver a sua terra!
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O largo do Quintalão em São 
Teotónio voltou a ser palco de 
festejos dos santos populares 

para assinalar o aniversário dos 30 anos de 
comemorações, durante os dias 10 e 23 de 
junho, terminando a 2 de julho. Para a festa 
dos mastros acontecer na vila, começa-se 
a trabalhar muito antes das noites de baile 
que encantam todos os que se reúnem no 
centro da vila por altura do Santo António, 
São João e São Pedro. A organização 
da festa de mastros e a associação São 
Teotónio Nã Drome começa com o trabalho 
de decoração e montagem durante os 
meses que precedem os festejos, uma 
tarefa em que a comunidade participa 
com dedicação pela noite adentro. Este 
ano o mastro único foi no Quintalão, onde 
se montou o tradicional mastro colorido, 

entre flores e falripos de papel e ramos 
de medronheiro. No dia 10 de junho, o 
programa integrou a comemoração do 
dia de Portugal, com uma cerimónia no 
monumento dos combatentes, a missa 
na igreja matriz e uma noite de baile com 
a presença do acordeonista Fernando 
Pereira. O dia 23 de junho foi preenchido 
com o baile com Marco Filipe, a recriação 
do antigo baile de roda e a tradição de ida 
à fonte, em que a população se deslocou à 
antiga fonte da aldeia por volta das 23h30 
onde se cantaram as canções de outrora. 
O grande final foi a 2 de julho, terminando 
o programa com o desfile das marchas do 
Lar de São Teotónio, Cavaleiro e Boavista 
dos Pinheiros e baile com Rui Soares e 
Lau.

A apresentação do VIII Festival de 
Marchas das coletividades do 
concelho de Odemira terminou no 

passado dia 2 de julho em São Teotónio, 
com o desfile das várias coreografias. As 
marchas tradicionais decorreram durante os 
meses de junho e julho em várias localidades 
do concelho, com a participação da Casa 
do Povo de São Luís, Associação Cultural, 
Recreativa e Desportiva da Longueira, 
Associação de Festas de Boavista dos 
Pinheiros, Centro Desportivo e Cultural 
do Cavaleiro, Associação Humanitária 
D. Ana Pacheco, Associação Cultural 
Recreativa e Desportiva Zambujeirense, 
Associação de Reformados, Pensionistas 
e Idosos da Freguesia de São Teotónio e 
Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira, 
com o apoio do município de Odemira. Da 
freguesia de São Teotónio destacaram-
se, este ano, as marchas das localidades 
de Cavaleiro e do lar de São Teotónio. No 
início, há o tema, pensando-se depois na 
letra para a música e, por fim, nos fatos que 
acompanham. Este ano, em Cavaleiro o 
tema foi “Cavaleiro volta à festa!” aludindo 
ao arraial tradicional, com o seu simbolismo 
de balões, arcos, flores e manjericos e 
as sardinhas como motivos nos arcos. 
As cores utilizadas foram escolhidas pela 
associação à harmonia, com verde, amarelo 

e cor-de-rosa. A letra foi escrita por Marcelo 
Silva, a voz de Estela Silva e a música de 
David Campos. O trabalho de preparação 
envolve toda a comunidade, entre famílias, 
marchantes e costureiras. “Depois de três 
anos parados, termos estes momentos de 
dança e convívio foi fantástico para todos” 
refere Cláudia Marques, responsável pela 
coreografia. Já em São Teotónio, a marcha 
foi organizada pela ARPIFST- Associação 
de Reformados, Pensionistas e Idosos da 
Freguesia de São Teotónio- e a letra foi 
escrita por Lurdes Carloto, funcionária do 
lar, que preparou a coreografia inspirada 
na primavera, um tema livre pensado para 
alegrar o desfile. As sobras de tecido branco 
de anos anteriores ganharam nova vida e 
as funcionárias deram asas à criatividade 
para encontrar alusões ao tema. Os ramos 
de flores de papel foram elaborados 
para condizer com os acessórios e com 
as aplicações florais nos vestidos. Uma 
opção inovadora na coreografia deste 
ano foi a opção de não utilizarem os 
tradicionais arcos e realizar apenas flores 
de papel variadas. Os marchantes foram 
funcionários, amigos e familiares ligados 
ao lar, que, com muita força e dedicação 
treinaram a coreografia durante mais de um 
mês para preparar as noites de marcha. 

Em noite 
de mastro 

Nã Se Drome
em São Teotónio

Marchas em 
São Teotónio, 
um desfile 
que envolve a 
comunidade
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“Que animais vieram com os romanos: 
o que nos contam os ossos?” foi o título 
da apresentação de arqueozoologia 
realizada por Cleia Detry, investigadora 
da UNIarq no dia 4 de abril, na escola 
primária da Zambujeira do Mar. O projeto 
B-Roman é um projeto financiado pela 
FCT, com sede na Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa e investiga 
os recursos biológicos utilizados durante 
o período românico. O projeto, que tem 
como tema a exploração e recursos 

biológicos no ocidente Ibérico em Época 
Romana, investiga a presença de recursos 
lenhosos, plantas e animais domésticos 
daquela época. A organização partiu da 
iniciativa da associação ADMIRA e os 
alunos puderam observar e comparar 
vários ossos de animais da época romana. 
Houve também um momento para a 
apresentação de um vídeo sobre o cão 
de Muge, um dos mais antigos vestígios 
daquele animal doméstico em Portugal. 

Durante o mês de maio, realizaram-se várias 
ações de educação ambiental sobre flora 
nativa e invasora nas dunas das praias 

da Zambujeira do Mar, Almograve e Vila Nova de 
Milfontes. As sessões informativas sobre o risco das 
plantas invasoras incluíram também ações práticas 
para diminuir o impacto da expansão do chorão e 
acácia, nas zonas dunares. A realização da iniciativa 
teve o apoio da parceria entre a iniciativa Bandeira 
Azul, o Município de Odemira, a Rota Vicentina e a 
Escola Secundária de Odemira.

Em que consistiram as sessões e de que forma 
é possível controlar as espécies invasoras? 

As sessões incluíram uma primeira parte em que 
expliquei os riscos das plantas invasoras que, nestes 
espaços dunares, são a acácia e o chorão, e houve 
depois uma parte prática em que os participantes 
tiveram a oportunidade de experimentar o que 
tinham aprendido. Uma coisa a saber é que só 
devemos retirar plantas invasoras dos sítios onde 
elas não ficam a fazer falta porque às vezes estão a 
fazer um trabalho que não é feito se forem removidas. 
Por exemplo, se removermos o chorão de uma área 
dunar que está muito exposta ao vento, o vento 
pode transportar essa areia para cima de outras 
plantas, que podem ser raras, destruindo assim o 
ecossistema. Isto significa que podemos ter a boa 
intenção de remover uma invasora, mas devemos 
seguir certas regras. Fizemos descasque de acácias, 
eliminando pequenas acácias que estavam a nascer 
em habitats muito importantes do ponto de vista da 
conservação. As crianças mais novas arrancaram o 
chorão, por ser mais difícil para eles arrancar acácias. 
Uma vantagem destas ações é o facto de capacitar 
as pessoas que nelas participam para ensinarem 
outras.

Porque foram escolhidas localizações 
específicas?

Houve três sessões, uma na Zambujeira do 
Mar, em Vila Nova de Milfontes e no Almograve. 
No caso de Milfontes, escolhemos uma zona onde 
já tinha havido remoção anteriormente e fez-se 
assim a manutenção desse local. São sítios onde há 
habitats e espécies muito importantes do ponto de 
vista da conservação, que só existem aqui na costa 
sudoeste. De certa maneira, foi uma forma de ajudar 
a proteger essas espécies. No Almograve, a ação 
foi numa área onde havia espécies endémicas desta 
costa. Nesse dia retirámos quase 4.000 acácias 
de matagais onde cresce, por exemplo, o nosso 
tomilho endémico canforado, que só existe aqui na 
nossa costa. Portanto, a ação foi para salvar essa 
espécie da invasão desta acácia. Na Zambujeira 
do Mar, foi uma área que já tinha sido alvo de 
intervenção, onde tinha sido realizada uma ação de 
voluntariado da Rota Vicentina, em que se tinham 
retirado muitas acácias pequenas há cerca de três 
anos. Para impedir que as acácias que estão perto 
de habitats importantes produzam flor e semente, 
foram descascadas. Descascar significa que se 
realiza um corte na base do tronco, retirando uns 20 
cm de casca até à raiz e a árvore morre “em pé”. 
Isto significa que não precisamos de a transportar. 
A árvore morre, deixa de produzir sementes e fica a 
ensombrar o solo, dificultando o nascimento de novas 
plantas a partir das sementes. Desta forma, não é 
preciso uma grande logística. São formas bastante 
simples de o cidadão comum ajudar nesta missão 
que é o controlo das invasoras, qualquer pessoa 
pode aprender. Se todos fizerem um bocadinho, 
os nossos habitats ficam muito mais protegidos. O 
problema das acácias é que as suas sementes ficam 
viáveis no solo durante 40 anos, têm o poder incrível 
de continuarem a germinar durante todo este tempo. 
Germinam quando há luz, portanto, se houver um 
ensombramento isso dificultará a germinação, 
havendo um certo controlo. Nós, como voluntários, 
não fazemos substituição do acacial por outras 

espécies porque é um processo mais complicado, 
mas desta forma os cidadãos podem controlar as 
plantas invasoras sem grandes meios.

 
Que espécies estão em risco no espaço dunar?
Para além do tomilho canforado há, por exemplo, 

a Plantago Almograviensis, que também está em 
risco devido às acácias. A Biscutella Vicentina é 
também uma espécie muito abundante em Milfontes, 
no local onde fizemos remoção, assim como a 
Herniaria Marítima. O habitat na Zambujeira é muito 
importante porque tem uma espécie de zimbro, o 
Juniperus Navicularis, que só existe entre Setúbal e 
um pouco abaixo da Zambujeira.

Porque é importante proteger estas espécies, 
qual o valor destas plantas endémicas?

Nós temos o dever, a obrigação, de manter toda a 
riqueza genética da biodiversidade, mesmo daqueles 
seres vivos dos quais ainda não conhecemos quais 
as eventuais utilidades para o Homem. Porque a 
maior parte das espécies não está sequer estudada, 
não se sabe a riqueza que contêm. Só para dar 
um exemplo, todos os medicamentos que temos 
têm substâncias que foram retiradas de plantas 
ou animais. Mas, independentemente da utilidade 
dessas espécies para o Homem, há também o aspeto 
ético. Nós, espécie humana, chegámos à terra há um 
bocadinho, no final da história da terra. Se a história 
da terra fosse um ano, nós tínhamos aparecido na 
passagem de ano. Que direito temos nós de destruir 
as espécies que já cá estavam? E depois há outro 
aspeto importante: a nossa paisagem faz parte 
da nossa cultura e da nossa identidade. Se nós 
perdermos a nossa paisagem, perdemos a nossa 
identidade. Essas plantas fazem parte dessa mesma 
cultura. E também são um ativo económico para a 
região. Se nós mantivermos uma paisagem intacta, 
isso é um ativo do ponto de vista económico.

Entrevista 
à bióloga Paula Canha

Nós temos a obrigação 
de manter toda a riqueza 

genética da biodiversidade

QUE ANIMAIS 
VIERAM COM OS 
ROMANOS? 
Uma apresentação 
B-Roman na escola da 
Zambujeira do Mar
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Escola de Vale dos Alhinhos
O projeto da associação Arco do Tempo 

tem sede em Vale dos Alhinhos e está a ser 
desenvolvido numa antiga escola primária.  
Depois de fechar portas, foi cedida em 2021 
pela Câmara Municipal de Odemira àquela 
associação para a realização de atividades 
culturais. Através do programa PAACR, 
foi possível à associação realizar as obras 
necessárias à reabilitação do espaço. 
Na escola são desenvolvidas atividades 
para crianças e famílias, oficinas, aulas de 
apoio ao estudo doméstico e atividades de 
ciências da natureza. O terreno circundante 
é utilizado para uma horta comunitária e 
são organizados caminhadas e retiros em 
acampamento. A associação Arco do Tempo 
participa ainda no projeto “Contratempo” 
que oferece arte terapia e terapia sonora 
na APCO e no estabelecimento prisional. 
No futuro, está o desejo de criar um centro 
comunitário para desenvolver atividades 
culturais para a comunidade.

Escola de João de Ribeiras
Na escola primária de João de Ribeiras, 

prepara-se o espaço para as atividades 
da nova época de caça. Há cerca de 10 
anos, a escola foi cedida à Associação de 
Caça e Pesca Desportiva de São Teotónio 
que tem, de momento, 34 sócios. Para a 
realização das obras de conservação do 
edifício, a associação recebeu o apoio 
do Orçamento Participativo, estando a 
terminar as pinturas e reparação de soalho, 
assim como o arranjo de infiltrações no 
telhado. No espaço da escola, realizam-se 

as reuniões de assembleia da associação e 
o apoio às jornadas de trabalho- como, por 
exemplo, a organização da recuperação de 
materiais de sinalização, a prevenção da 
seca com o abastecimento de pontos de 
água e a monitorização dos locais onde se 
concentra a caça no terreno. É também na 
escola que se dão início aos dias de caça. 
Estes dias de convívio começam com a 
inscrição de cada participante na escola, 
partindo os caçadores de seguida para as 
montarias ou a caça às rolas e pombas, 
que terá início em agosto. Os convívios 
terminam com o habitual almoço partilhado 
na escola, abertos à participação da 
comunidade.

Escola de Vale Juncal
O Centro Comunitário de Vale Juncal 

reabriu portas em janeiro, com atividades 
que vieram dar vida à pequena escola 
primária da localidade. O projeto partiu 
de uma parceria entre a Associação dos 
Reformados, Pensionistas e Idosos da 
Freguesia de São Teotónio (ARPIFIST) e 
a Associação ADMIRA. Desta parceira, 
espera-se proporcionar um espaço 
comunitário que convida os menos jovens 
da localidade a partilhar histórias de vida e 
um convívio entre gerações, assim como um 
espaço de promoção da leitura e educação 
ambiental. No programa, há ainda aulas 
regulares de capoeira, yoga, ginástica e 
aulas de português para estrangeiros. Os 
sábados de manhã são preenchidos com 
oficinas que incluíram já a realização de 
colheres de madeira, o estudo de plantas 
silvestres comestíveis e a compostagem.

A última edição do mercado do 
gado, dia 7 de março, continuou 
a juntar conhecedores e curiosos, 

um evento que é um incentivo aos 
produtores e que tem aumentado o número 
de expositores e visitantes ao longo das 
últimas edições. André Duarte é um dos 
produtores de gado da região visita sempre 
o mercado do gado, referindo que costuma 
participar para mostrar os animais que tem 
na exploração, fornecendo o contacto e 
dando a conhecer o produto. “A presença 
dos animais enche o olho aos visitantes 
e as qualidades dependem do gosto de 
cada um. Mas apreciam-se as boas peças 

nobres e um bom estado corporal geral” 
afirma André, “tenho cerca de 20 vacas 
adultas e a rentabilidade baixou devido 
ao preço do combustível, da ração e dos 
adubos. Apesar do preço da carne ter 
subido, não subiu o suficiente para ser 
rentável. No entanto, a exploração é uma 
tradição familiar, já o meu avô era produtor. 
Nessa altura, há 30 anos atrás havia vários 
mercados. E era nesses mercados que 
tinha conhecimento do valor das cabeças 
de gado, que se regulava o preço. Assim se 
sabia o preço pelo qual se podia vender o 
gado, quando havia visitas de compradores 
em casa.”

aumenta o número de expositores e visitantes 

ESCOLAS 
PRIMÁRIAS 
RECICLADAS 
DESENVOLVEM 
ATIVIDADES EM 
SÃO TEOTÓNIO

MERCADO DO GADO 
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DESPORTO

Após dois adiamentos consecutivos, devido 
às más condições do mar, no passado dia 
26 de Março realizou-se a primeira etapa 

do “Circuito de Bodyboard 2022 - Restaurante O 
Sacas”.

Esta primeira etapa teve lugar na Zambujeira do 
Mar, e contou com condições aceitáveis de mar, 
com ondas entre o meio metro e o metro de altura, e 
algum potencial, principalmente nas direitas.

Os inscritos (que foram bastantes) fizeram o 
check-in pelas 8h da manhã e por volta das 9h 
estavam a rolar os primeiros heats!

Durante a manhã os atletas tiraram proveito das 
condições offshore, mas a maré um pouco cheia 
acabava por criar poucas rampas para manobras 
aéreas. 

Já durante o período da tarde, apesar de uma brisa 
onshore soprar, a maré vazia fez com que tivéssemos 
ondas mais cavadas e consequentemente mais 
espetáculo.

Depois de um longo dia de competição, chegamos 
as fases finais do dia.

Na final Open tivemos 3 ex-campeões deste 
circuito: André Gonçalinho e Diogo Jesus (dois atletas 
da região) e o atleta da zona centro André Rodrigues. 
Mas esta final contou ainda com o portimonense 
Duarte Firmino, que alcança assim a sua primeira 
final da categoria Open deste circuito.

André Gonçalinho, a jogar em casa, acabou por 
levar a melhor.

Na retornada categoria sub14 tivemos o 
nosso (atleta do NBZM) Matias Baço a defrontar o 
portimonense Rafael Nóbrega. Uma final renhida, 
mas onde o atleta de Portimão acabou por levar a 
melhor.

Nos sub18, tivemos uma final somente com 
atletas do Núcleo de Bodyboard de Portimão, mas 
onde ninguém conseguiu segurar Duarte Firmino, 
que aliás fez os melhores scores do dia.

Na Categoria Masters, tivemos dois atletas da 
região: Fábio Glória e Francisco Machado. E tivemos 
também dois atletas de Portimão: Sandro Nóbrega e 
Filipe Costa. 

O Sandro Nóbrega acabou por primar pela 
consistência e levar o 1º lugar para casa.

Ficamos bastante agradados em ver que a nova 
geração está cá para dar luta aos mais velhos e que 
essa mesma nova geração vai começar a aparecer 
nos pódios cada vez com mais frequência! Por 
outro lado, alegra-nos também ver que a malta mais 
oldschool continua a comparecer nestes eventos e 
apoiar o bodyboard local.

Um obrigado também ao pessoal (cada vez 
mais) que vem de longe para participar neste nosso 
circuito.

Resultados finais:
Sub14:
1°Lugar- Rafael Nóbrega

2°Lugar- Matias Baço

Sub18:
1°Lugar- Duarte Firmino
2°Lugar-Francisco Aleixo
3°Lugar-Rafael Nóbrega
4°Lugar-Diniz

Open:
1°Lugar-Andre Gonçalinho
2°Lugar-Andre Rodrigues
3°Lugar-Diogo Jesus
4°Lugar-Duarte Firmino

Master:
1°Lugar-Sandro Nóbrega
2°Lugar-Fabio Glória
3°Lugar-Francisco Machado
4°Lugar-Filipe Costa

Obrigado a todos os patrocinadores: 
Restaurante O Sacas / CCBoard Center / 360 Surf 
Shop Vila do Conde / Urban Shepherd Boots / IODO 
SW Surf Shop / SAFEFIELD SEGUROS / Hakuna 
Matata Hostel - Zambujeira do Mar / Monte das 
Alpenduradas / Refresh Boards / Pride Bodyboards 
Portugal / Pride Bodyboards / Zambujeira Adventures 
/ Tales from the Wild South

Circuito 
de Bodyboard 2022
Restaurante O Sacas
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DESPORTO

O Grupo Desportivo Renascente terminou 
a temporada 2021/2022, continuando 
as equipas de futebol sénior, traquinas e 

benjamins. Tendo recomeçado após a pandemia, 
planeiam ainda continuar a abrir grupos para escalões 
mais velhos. As instalações estão a ser melhoradas, 
tendo sido inaugurada a iluminação para os jogos 
à noite e preparando-se a remodelação da cozinha 
com o apoio do OPJ (Orçamento Participativo 
Jovem). Participando na última jornada para acabar o 
campeonato distrital de Beja, o GDR foi a única equipa 

de 1ª divisão em competição no concelho, tendo as 
outras equipas baixado de divisão por desistência. 
Continuaram a disputar na 1ª divisão chegando a ir a 
Moura e Barrancos para a taça de distrito, contando 
mais de 300 km e um dia de viagem. Este ano, o 
campeonato teve duas fases, tornando o campeonato 
mais longo. Com duas equipas na 1ª distrital, os 
primeiros classificados lutaram para subir para o 
campeonato nacional de séniores e o grupo em que 
se encontra o GDR lutou para não descer para a 2ª 
distrital, sendo um sonho antigo da direção e da equipa 

chegar a uma final da taça do distrito de Beja. A final 
da taça realizou-se em Beja e o Renascente terminou 
a temporada em 2º lugar da Fase de Manutenção da 
1ª divisão de Beja. Para o dia da final em Beja contra 
o Castrense, dia 16 de junho, foram organizados 2 
autocarros e um almoço de convívio para os adeptos 
com o apoio do Município e da Junta de Freguesia 
de São Teotónio. “Foi um dia histórico. É de salientar 
o apoio dos adeptos que encheram os autocarros e 
o estádio!” explicou Luís Rosa, presidente da direção 
“como esta final do Renascente nunca se viu!”

Como esta final 
do Renascente 
nunca se viu!

GRUPO DESPORTIVO RENASCENTE 
MARCA PRESENÇA NA FINAL DA 

TAÇA EM BEJA

13ª Corrida para a vida da FRUPOR- “Vir para a rua 
caminhar, qualquer um consegue fazer!”

Durante a manhã de 28 de maio, realizou-se a 13ª Corrida 
Para a Vida no Brejão, com partida dos jardins da Frupor, 
empresa organizadora do evento. A corrida teve início pelas 
8h30, com dois percursos- de 5 e 10 km- podendo os 
concorrentes escolher participar em corrida ou caminhada. 
Este ano foram cerca de 900 os participantes de todas as 
idades, terminando a manhã com um buffet de salada e fruta, 
havendo ainda lugar a um sorteio de prémios entre todos 
os participantes, com patrocínio monetário ou em género 

da Frupor e de várias empresas locais. Aos três primeiros 
classificados de ambos os sexos são atribuídos prémios 
de participação. Henrique Ruas, diretor-geral assistente da 
Frupor e organizador da corrida, explica que a ideia da Corrida 
Para a Vida partiu do administrador da empresa, com raízes 
norueguesas, servindo para fomentar a prática desportiva 
e para mostrar às pessoas que vir para a rua caminhar, 
qualquer um consegue fazer. Ao longo dos anos, houve vários 
exemplos de sucesso, pessoas que não caminhavam nem 
praticavam desporto regular, que começaram a fazer jogging 
ou a participar em mais competições. Há pessoas de todas as 
idades, desde o mais novo e mais capacitado, ao mais idoso, 
tendo chegado a haver um participante com 93 anos a fazer 
a caminhada. Henrique Ruas sublinha também o sucesso do 
evento, comentando que “chegam a ligar-nos a perguntar se 
naquele ano se realiza a corrida. É um evento familiar, não 
ocupa um dia inteiro, fazemos a caminhada, comemos uma 
salada e podemos ter sorte e sair daqui com um caiaque ou 
uma bicicleta. É sempre uma manhã bem passada.”

ª Corrida 
para a vida 
da FRUPOR

Considerado o maior evento desportivo do Concelho de 
Odemira, o Brisas do Atlântico voltou a reunir mais de 
1.000 participantes nas várias modalidades, durante o 

dia 10 de junho. Os percursos integram uma parte competitiva 
de cicloturismo, começando no Almograve e terminando na 
Zambujeira, enquanto a parte de lazer começa na Zambujeira 
do Mar e termina no Almograve, em percursos circulares. 
Ruben Encarnação, chefe de divisão de Desporto e Saúde 
da Câmara de Municipal de Odemira, classifica a organização 
como “do melhor que há no concelho”, criando sinergias entre 
várias entidades, organizações e algumas empresas para 
corresponder às expectativas dos participantes, oferecendo 
qualidade e conforto a quem nos visita. O Brisas do Atlântico 
começou como uma estafeta que ligava a Zambujeira do Mar a 

Odemira e só mais tarde foi possível projetar este evento, que 
agora é o culminar do projeto Viver Ativo. Nele participaram o 
Clube Desportivo de Odemira acolhendo os participantes, a 
Associação da Zambujeira do Mar que ajuda na confeção do 
almoço, o Clube Desportivo de Caça e Pesca de São Miguel 
no apoio em Almograve, a associação Caúchu, que está todos 
os dias com os idosos no âmbito do projeto Viver Ativo e os 
Durázios da Longueira nos percursos de BTT. A população em 
geral participa no evento, o que o torna bastante heterogéneo, 
entre pessoas que gostam de andar de BTT e famílias que 
podem usufruir dos insufláveis à chegada ao Almograve. Em 
ambas as localidades, o dia terminou com o convívio para 
almoço e entrega de prémios aos classificados.

com mais de 1.000 
participantes para 
os percursos entre 
Almograve e a 
Zambujeira do Mar

Brisas do 
Atlântico
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O largo do Quintalão foi o local escolhido 
para a apresentação da exposição 
interativa “Ser mulher”, uma mostra 

de trajes e costumes da cultura nepalesa, 
indiana e bengali, durante o dia 6 de abril, 
em São Teotónio. Integrado no programa da 
semana da interculturalidade, foi a ocasião 
escolhida pela TAIPA para apresentar um 
dos seus mais recentes projetos, “Mulheres 
a uma só voz”, que tem como público-
alvo as mulheres migrantes e as mulheres 
portuguesas e locais, promovido pela EAPN 
Rede Europeia Anti-Pobreza, com o apoio do 
Alto Comissariado para as Migrações (ACM). 
Focado no empoderamento feminino, surgiu 
da vontade de conhecer melhor a cultura 
feminina das diferentes nacionalidades que 
têm chegado ao concelho de Odemira. 

Mostrar o que é a cultura feminina oriental, 
contar a história dos costumes, o que é o 
Sari e as pinturas com hena foram algumas 
das demonstrações apresentadas durante a 
tarde. O Espaço ST colaborou também na 
animação do fim de tarde, com a organização 
de um workshop musical pelo grupo ST All 
Stars- Sons do mundo. O evento contou 
com o apoio do programa Bairros Saudáveis 
e com a parceria das Juntas de Freguesias 
de São Teotónio e Boavista dos Pinheiros. 
O programa inclui várias atividades que irão 
decorrer até agosto de 2022- para além da 
semana da interculturalidade, serão ainda 
dinamizadas sessões de informação sobre o 
acesso à saúde, em parceria com a USLA, 
um coro e aulas de português.

Dress a Girl around the World é o nome de uma 
organização americana que trouxe a Portugal 
o conceito de costurar roupas para crianças 

necessitadas pelo mundo fora. O grupo de voluntárias 
são Maria Francisca, Maria da Luz, Idália, Catarina e 
Anabela, embora incluam no grupo todas as pessoas 
que contribuem com donativos. Renata Simões é quem 
coordena o grupo de voluntárias de São Teotónio que 
abraçou a ideia e meteu mãos à obra para fabricar 
vestidos e calções com padrões coloridos. Inicialmente, 
bateram à porta de quem tinha lojas para conseguir a 
doação de tecidos e começaram a reunir semanalmente 
para os ateliers de costura no salão paroquial. Os 
vestidos e calções têm um bolso em que se envia roupa 
interior e uma etiqueta que identifica a associação. Os 
encontros semanais e a participação correram tão bem 
que decidiram que o projeto tinha pernas para andar e 
os encontros já duram há vários anos. Os vestidos são 
realizados “com muito brio e amor” como refere Renata, 
explicando que “o que não serve para os nossos filhos 
ou netos também não serve para as crianças a quem 

doamos os vestidos e calções”. Todas as voluntárias 
sabem costurar, mas Renata diz que aprendeu a costurar 
no Youtube porque para fazer os vestidos só é necessário 
saber realizar modelos simples. Os modelos são 
standard e facultados pela associação, o que permite a 
todos participarem facilmente. Os tecidos utilizados são 
de algodão colorido (evitando o preto, pela associação 
que é feita ao luto, e o branco por se sujar facilmente) 
e os ateliers reúnem todas as 4as feiras pelas 14 horas, 
aceitando-se doação de tecidos e roupa interior infantil. 
Recentemente, as voluntárias marcaram presença no 
encontro nacional Dress a Girl around the World em 
Cascais, em que se reuniram 300 mulheres a costurar, 
para um convívio e troca de ideias. Os vestidos já foram 
entregues a crianças em várias partes do mundo, como 
por exemplo Timor, Brasil, Angola ou Guiné e muitas 
vezes é a primeira peça de roupa nova que as crianças 
recebem. “Às vezes, há países que nem sabemos que 
existem, mas os vestidos chegam lá! Mas é um poço sem 
fundo, enquanto houver pessoas para trabalhar, haverá 
crianças para receberem vestidos” comenta Renata.

na semana da interculturalidade 
em São Teotónio

Cultura feminina a uma só voz 

Dress a Girl Around the World
vestidos de São 

Teotónio para o mundo
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Não participei mais porque 
trabalhava. Ajudei muitas vezes a 
fazer flores de papel e nas montagens 
até Às tantas da manhã. Gostava de 
todas e ficavam todas bonitas.

Maria dos Anjos Rosa

Qual foi o tema ou decoração que mais 
gostou nos mastros de São Teotónio?VOXPOP!

Gostei muito do fado tradicional, 
das cantigas alentejanas e da 
ida à fonte. Porque são temas 
tradicionais. Também gostei muito 
de desenhar os painéis das nossas 
praias e as cascatas, porque a 
nossa costa é linda.

Rosa Guerreiro Martins

Gostei muito da floresta encantada. 
Porque deu gozo fazer uma coisa diferente. 
Apesar da decoração tradicional ser o 
mastro enfeitado, gostei também muito da 
maçaroca porque foi um projeto que a todos 
pareceu que não ia funcionar e, quando ficou 
pronto, ficou igual ao original.

Fátima Cantina

Participei na decoração do mastro do centro 
da vila. Gostei muito de fazer os girassóis 
porque eram feitos em cartão que não foi 
comprado. Utilizava-se menos papel e 
reciclava-se o cartão, fazendo girassóis e 
pintando. Também acho que se devia utilizar 
pano para fazer flores, porque não debota.

Isabela Silveira

Gostei muito da reciclagem. Foi 
uma ideia original, ainda me 
lembro de um candeeiro que fiz com 
prospetos publicitários reciclados. 
Foi um ano em que choveu, mas 
as decorações resistiram à chuva. 
Houve anos em que pensámos que 
não ia sair nenhuma ideia que 
preste e, de repente, alguém nos 
surpreende com ideias fantásticas.

Helder Rato

 Gostei muito da floresta 
encantada. Os mais antigos 
gostam mais dos temas 
tradicionais. Mas as 
crianças gostaram muito, 
quando viam reconheciam a 
árvore mágica das histórias 
e diziam: “Olha, avó! É a 
árvore mágica!” 

Duarte “Patilhas”
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António Amaral é percussionista e trabalha há 
vários anos com o projeto ST, criando oficinas 
criativas nas áreas da música e coreografia, 

entre outras artes, num processo conjunto com as 
crianças e jovens migrantes residentes em São 
Teotónio

Como surgiu o projeto ST All Stars?
O nome do projeto foi inspirado no grupo Sierra 

Leoa Refugee All Stars e o grupo ST All Stars surgiu 
no âmbito de um projeto de mastros populares, 
dinamizado pela associação Pédexumbo. Este é 
um grupo internacional e quisemos encontrar um 
nome que refletisse isso mesmo. A Pédexumbo 
encomendou-nos uma música, ao que se seguiu uma 
coreografia. Mais tarde, foi realizado um videoclipe em 
que os jovens do projeto ST trabalharam a imagem. 
Começámos por fazer uma “brincadeira”, escrevendo 
uma letra em hip hop e misturando-a com música 
húngara e indiana. Mais tarde, descobrimos uns 
músicos excelentes entre os jovens que participaram 

no projeto, que cantavam e tocavam darbuka, o que 
enriqueceu mais ainda o conjunto.

Como evoluiu o projeto?
Depois da primeira etapa do projeto ficou um 

certo vazio, nessa altura a Tânia convidou-nos para 
continuar a desenvolver um trabalho com música e 
percussão e fizemos mais 3 ou 4 temas. Criou-se uma 
dinâmica interessante e a Rosa, que integra a equipa, 
participou e sugeriu a fusão com a música alentejana. 
Entretanto, tivemos ainda a participação de uma 
bailarina espanhola de flamenco que nos ajudou a 
coreografar, o que permitiu criar um espetáculo. Mais 
tarde, quando o António já se estava a aproximar 
do projeto, gravámos um documentário. Foi um 
trabalho amador, com um financiamento reduzido, 
mas feito com muito amor. E ficou uma partilha, os 
miúdos trazem sempre uma enorme riqueza cultural. 
É sempre um processo criativo em conjunto, eu 
passo um pouco da minha formação e trabalhamos 
à volta da percussão porque é a minha área. Tivemos 

também a participação de uma viola campaniça. 
Esse foi um episódio interessante quando convidei 
um amigo, o Júnior, para produzir som e imagem. 
Tivemos um dia de oficina criativa e, quando saímos, 
descobrimos a oficina de viola campaniça do senhor 
Daniel Luz, que me fascinou. Foi através da Rosa e 
da Tânia que são parte da equipa, que introduzimos 
também o cante alentejano e tentámos convidar 
o Grupo Coral de Odemira, que é excelente, mas, 
devido às idades avançadas não foi possível. E assim 
tivemos a participação do rancho folclórico do Rogil.

Que trabalhos estão a desenvolver de momento?
Eu trabalho com música de raiz e estamos a 

trabalhar com um novo grupo. Eu passo um pouco 
da minha formação, daquilo que acho que sei, mas 
o que é interessante é sentir a participação das 
crianças, é um processo criativo. Neste momento, 
estamos a preparar duas apresentações, na Faceco 
e em Sagres.

Hayat Belaid está em Portugal há cerca de 6 
anos e foi a principal dinamizadora de uma 
oficina de crochet apresentada no Espaço 

ST, onde os jovens participantes tiveram também 
a oportunidade de conhecer o ciclo da lã. Hayat 
cresceu a observar a mãe a fazer tricot e crochet, 
mas foi na Tailândia que aprendeu a fazer crochet 
com uma avó. Desde então foi autodidata e aprendeu 
a trabalhar com maquinaria semiautomática e a usar 
o fuso. Utilizou o Youtube e literatura específica para 
aprender, melhorar a sua técnica e desenvolver o que 
se tornou uma paixão pela arte do crochet, estando 
atualmente a frequentar a segunda formação para 
aprender a lavar lã. Já trabalhava com crianças em 
França, onde foi animadora e monitora em ateliers 
de tempos livres durante 4 anos e onde começou 
a visitar feiras e exposições com o seu trabalho. A 
experiência no Espaço ST foi um desafio, devido ao 
obstáculo da língua, mas foi também a oportunidade 
para aprender o português, nas aulas oferecidas pelo 
espaço à comunidade. Para Hayat, esta foi uma boa 
primeira experiência e gostaria de continuar com 
workshops e apresentações, apesar de sublinhar 
ainda ter muito a aprender. Por agora, já se sente 
mais confortável para ensinar e para mostrar a sua 
técnica de fiar, tendo começado a mostrar a sua 
prática em mercados.

Grupo ST All Stars

O ciclo da lã 
ao crochet, 
uma oficina no 
Espaço ST
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Como começou o projeto e a que necessidades 
veio responder?

O PECI, Plano Estratégico para a Coesão e 
Integração do Concelho de Odemira, surge de 
uma candidatura que a TAIPA submeteu com o 
intuito de reforçar a equipa técnica e as ações 
destinadas à integração, particularmente no que 
toca à comunidade migrante residente. A Biblioteca 
Itinerante é uma das ações que o PECI lançou no 
final de 2021, que surge com o intuito de estimular 
o gosto pela leitura, promover a aprendizagem da 
língua portuguesa, facilitando à população o acesso 
a livros, gratuitamente. Esta Biblioteca tem contado 
com o donativo de livros por parte de Bibliotecas 
públicas e nacionais, Editoras e da população local. 
Graças a estes donativos, hoje compõem a base 
de dados desta Biblioteca cerca de 3000 livros 
que podem ser requisitados por qualquer pessoa 
residente no Concelho de Odemira.

Em que locais e horários funciona e como 
aceder?

Sendo uma Biblioteca Itinerante, estão pensados 
vários formatos complementares de funcionamento 
que passa pelas seguintes formas de requisição:

- a requisição dos livros diretamente na TAIPA, em 
Odemira, entre as 9h00 e as 17h30;

- pela via email ou telefone, onde será combinado 
o local de recolha (ex: Junta de Freguesia de 
Residência do/a leitor/a) fazendo posteriormente 
a equipa chegar o livro até ao leitor/a que deverá 
devolver no espaço de um mês;

- nas Juntas de Freguesia de Residência, uma vez 
que no mês de junho de 2022 esta Biblioteca iniciou 
também uma itinerância pelas freguesias, acolhida 
pelas duas Juntas, onde uma estante com uma 
seleção de livros vai circular mensalmente pelas 13 
freguesias até ao final do projeto.

Foi também iniciada a introdução desta Biblioteca 
nos agrupamentos de Escolas do Concelho, onde 

crianças do pré-escolar e primeiro ciclo podem 
usufruir com a orientação dos educadores e 
professores, de livros infantis, adequados às suas 
faixas etárias. Prevê-se que em outubro comece a 
circular por todos os agrupamentos.

Que equipa dinamiza?
A Biblioteca Itinerante é dinamizada pela equipa 

interna da TAIPA, do projeto PECI.

Quais os livros que se encontram, a que 
públicos se dirige?

Existem cerca de 3000 mil livros disponíveis, como 
já referido, vários títulos de vários géneros literários 
e autores desde os nacionais a internacionais, entre 
os quais autores/as com detentores do prémio nobel 
da literatura. Na página da TAIPA está disponível para 
consulta o link com a base de dados de quais os 
títulos que pode encontrar nesta Biblioteca e existem 
livros para todas as faixas etárias e interesses.

A NOVA BIBLIOTECA 
ITINERANTE TAMBÉM 
PASSA POR SÃO 
TEOTÓNIO

surge com o intuito de estimular 
o gosto pela leitura, promover a 
aprendizagem da língua portuguesa, 
facilitando à população o acesso a 
livros, gratuitamente

Após alguns anos de paragem devido à 
pandemia, foi retomada a limpeza anual 
do porto de pesca da Azenha do Mar. 

Realizada a 4 de junho, com a presença de muitos 
voluntários, esta iniciativa partiu de uma parceria 
entre as empresas Driscoll’s e Maravilha Farms, 
que apoiaram a distribuição de voluntários no 
terreno, com o apoio e organização da Junta de 
Freguesia de São Teotónio e da Associação de 
Pescadores da Azenha do Mar. José Silva e Nélia 
Ascensão Penteado, membros da direção da 
associação de pescadores, louvaram a iniciativa 
que incluiu dois percursos até à praia da Amália, 
um pelo trilho de pescadores e um segundo por 
estrada. No porto da Azenha pesca-se polvo, 

marisco e peixe do dia e, apesar de não se pescar 
sardinha no porto, este foi o peixe escolhido 
para o almoço oferecido pela associação aos 
participantes. Com partida às 9h, a manhã 
terminou pelas 12h para o almoço-convívio, com 
a recolha dos sacos do lixo encontrado. Neusa 
Valente, representante da Driscoll’s, explicou que 
a empresa decidiu participar na limpeza do porto 
“com a intenção de organizar um evento em 
família, para a comunidade”, tendo convidado 
os colaboradores a participar na limpeza antes 
do início da época balnear. Durante a tarde, 
o convívio foi alargado à comunidade, com 
insufláveis e pinturas faciais para os mais 
pequenos e um lanche partilhado.

LIMPEZA DO PORTO DE PESCA
Limpeza do porto de pesca na 
Azenha do Mar incluiu percurso 
até à praia da Amália

SOCIAL
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Para mais informações:

Faça crescer os seus resultados com 

as soluções CA que suportam a Eficiência 

Energética, a Inovação e a Sustentabilidade.
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NO BALCÃO SÉNIOR, PODE FAZER:

> Pedido de alteração de dados de pensionista;

> Pedido de pensão de velhice;

> Complemento por dependência - regime contributivo;

> 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;

> Pedido de declaração de situação contributiva 

 / não aplicação de sanções.

FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO

Sede:
Rua Luis de Camões
7630-634 São Teotónio
Horário de Atendimento: 
9h às 16h

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

SERVIÇOS DA JUNTA DE FREGUESIA

> Emissão de declarações e atestados

> Registo e licenciamento de canídeos e gatídeos

> Licenciamento de atividades diversas (vendedores   

 ambulantes, arrumador de automóveis,   

 licença para a realização de atividades   

 ruidosas);

> Transporte de doentes;

> Serviço de máquinas;

> Ocupação de domínio público por motivo de obras;

> Serviço de CTT

> Balcão Sénior

A freguesia tem um novo website

geral@jf-saoteotonio.pt / 283 958 218

Quer divulgar o seu alojamento ou restaurante?

CEMITÉRIOS DA FREGUESIA

São Teotónio
Horário 8h30 às 16h30

Zambujeira do Mar 
(mediante solicitação da chave)

contacte-nos  :


