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Como já se devem ter apercebido a Junta 
de Freguesia é quem menos ordena perante 
todas as entidades que gerem este país. 
Somos os primeiros a quem as pessoas se 
dirigem com as suas reivindicações, quase 
sempre legítimas, mas somos os últimos 
a ser ouvidos, tanto pelo poder central, 
regional ou local.
Os apelos e opiniões poucas vezes são tidos 
em conta e raramente têm uma resposta.
Como já várias vezes afirmei as exigências 
são cada vez mais mas os meios e as verbas 
ao dispor são cada vez menos.
Orgulhosos com o novo mercado 
recentemente inaugurado, e cuja obra 
foi totalmente custeada pela Junta de 
Freguesia.
Orgulhosos também pela entrada ao serviço 
de mais uma nova ambulância, custeada 
totalmente pela Junta de Freguesia, não 
somos do tipo baixar os braços, mas por 
vezes é a isso que nos obrigam.
Em pouco tempo perdemos cinco 
funcionários, três que se reformaram e dois 
que estão doentes.
Com as transformações que a nossa região 
está a sofrer, os serviços aumentaram e o 
pessoal diminui.
Como se isto não bastasse a lei não nos 
permite admitir pessoal, e assim ficamos 
num beco com pouca saída. Alguém dizia 
faz-se o que se pode, porque mais não 
somos obrigados. Gostaríamos de fazer 
mais mas não conseguimos, enquanto 
não nos autorizarem a contratar pessoas 
capazes e minimamente necessárias para 
os serviços.

//Associação de Mariscadores do Concelho de Odemira
PRO-PERCEBE

Na primeira edição do Orçamento participativo Jovem da Freguesia 
um grupo de jovens candidatou o sonho de terem em S.Teotónio 
um Skate Park para a atividade da modalidade que tanto gostam. A 
proposta ficou a 3 votos da proposta vencedora. Mas estes jovens 
não baixaram braços: com o apoio do Projeto ST-E5G fizeram 
um baixo assinado, recolhendo o interesse de muitas pessoas da 
freguesia para esta obra; reuniram com o Vereador do Pelouro da 
Juventude, Hélder Guerreiro e com o executivo da Freguesia de 
S.Teotónio.
Nesta reunião foi iniciado um processo de cooresponsabilização 
entre o Município e os jovens:
O Município constrói a obra e os jovens vão ser responsáveis pela 
manutenção e bom uso do espaço.
A obra já iniciou e está previsto que na FACECO os jovens tenham 
o seu sonho concretizado.
Os jovens com a ajuda do Projeto ST-E6G, estão a criar uma 
associação juvenil que terá na sua responsabilidade a gestão do 
espaço.
Estes jovens são um exemplo de participação cívica e merecem o 
nosso respeito!

OS JOVENS SONHAM, 
MOBILIZAM-SE 
E A OBRA NASCE…

Inauguração do Jardim 
Quinta da Elsa 
a 23 de julho
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A  Associação de Mariscadores do Concelho de Odemira 
foi constituída dia 2 de junho de 2016. Tem sede na 
Freguesia de S.Teotónio e os seus associados são 
representativos de todo o concelho de Odemira.
Tem como missão a defesa, representação e promoção 
dos interesses dos associados relacionados com a 
atividade de apanha de espécies animais marinhas 
e sua comercialização nas componentes técnicas, 
económicas, sociais e culturais. Os seus principais fins, 
são: zelar pela atividade profissional da apanha, no 
respeito pelas técnicas e utensílios tradicionais e pela 
exploração racional dos recursos naturais, conservação 
e a gestão sustentável dos mesmos, de acordo com a 
legislação nacional e europeias vigentes; Representar, 

defender e promover os interesses socioeconómicos 
dos seus associados; Promover e colaborar com a 
administração pública na elaboração e execução de 
documentos e planos relacionados com a atividade e 
defesa do meio marinho;
No passado dia 21 de junho pelas 19h na Associação 
Cultural Recreativa e Desportiva Zambujeirense, teve 
lugar uma reunião plenária para a eleição dos órgãos 
sociais. Esta iniciativa é um dos resultados do Projeto 
– Centro de Recursos Endógenos e de Atividade 
Pesqueira de Odemira, promovido pelo Município de 
Odemira e executado pela TAIPA, CRL em parceria 
com a Associação Cultural e de Desenvolvimento de 
Pescadores e Moradores da Azenha do Mar.
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Portugal 
país de 
emigrantes

O tema da migração de pessoas está hoje 
inequivocamente em cima da mesa e 
entra-nos olhos adentro à medida que 

assistimos a um qualquer jornal televisivo ou 
folheamos um jornal generalista. 
Porém, apesar do assunto do momento dizer respeito 
a quem cá chega – aos imigrantes –, sejam eles 
trabalhadores agrícolas asiáticos ou refugiados de 
países extremamente conflituosos, é bom que não 
esqueçamos que Portugal é, desde há muito tempo, 
um País de emigrantes. É verdade, são mais os 
portugueses que de cá saem à procura de melhores 
condições de vida ou de aprofundar os seus estudos 
do que os estrangeiros, das mais variadas origens, 
que cá chegam.
De acordo com números do Banco Mundial, no 
final de 2015 existiam 2,5 milhões de portugueses 
espalhados pelo Mundo. Leu bem: 2,5 milhões de 
pessoas! A tendência mantém-se e, por ano, são 
cerca de 110 mil aqueles que saem de Portugal 
pelas mais variadas razões. Os números do Banco 
Mundial são esclarecedores e colocam Portugal 

na 12ª posição no que diz respeito aos países com 
mais emigrantes. Mais, somos mesmo considerados 
um dos países da lista de “repulsão”, dados os altos 
níveis de emigração e os baixos níveis de imigração. 
Todos nós nos identificamos com estes números. 
Temos os nossos amigos e aqueles familiares que 
tanta falta nos fazem mas que tiveram que partir. 
Todos – ou quase todos – passamos por algum 
momento da nossa vida em que sair do País é/
foi uma hipótese verdadeiramente real. Procurar 
melhores condições de vida é um Direito que assiste 
tanto aos nossos amigos e familiares quanto àqueles 
que cá chegam. O segredo é aceitar o fenómeno da 
globalização e saber integrar. E que não se pense 
que os problemas de integração são exclusivos de 
quem cá chega. Basta falar com alguém que de cá 
teve que sair…
O Alentejo e a nossa região não são diferentes. De 
cá partiram muitos, em vários momentos da nossa 
história. E continuam a partir (como pode ler nestas 
páginas do nosso Jornal). Cá chegaram e chegam 
outros, à procura de trabalho, de sol ou de qualquer 

outra coisa. Há que aprender a saber receber e há 
que estar preparado para saber receber. 
Há umas décadas atrás, os imigrantes que cá 
chegavam não tinham pele torrada nem os olhos 
rasgados. Nem tão pouco vinham do Leste da 
Europa. As peles claras, as bochechas rosadas, os 
longos cabelos louros, eram eles que dominavam, 
numa verdadeira procura ‘louca’ pelo sossego e sol 
alentejanos. Não foi um mar de rosas, nem para quem 
chegou nem para quem já cá estava. Teve os seus 
prós e os seus contras. Mas, com maior ou menor 
dificuldade, lá conseguimos habituar-nos àqueles 
que denominámos ‘camones’ e que hoje, passadas 
estas décadas, fazem parte da nossa terra. Lá está, 
soubemos integrar e eles souberam ser integrados. 
Que o Direito de procurar melhores condições de 
vida seja um Direito consagrado. E que quem o faz 
consiga os seus objectivos, seja quem cá chega ou 
quem de cá parte. Porque, acreditem, alcançar os 
objectivos é, na grande maioria dos casos, conseguir 
regressar ao seu País com melhores condições de 
vida para si e para os seus.
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Foi na Carrasqueira que brinquei na rua até não 
haver mais luz do dia. Aprendi a ler e escrever 
no Cavaleiro. Fiz praia no Almograve e na 

Longueira votei pela primeira vez. Entre Odemira 
e São Teotónio fiz os amigos que levei para essa 
aventura da vida em Lisboa. Voltei a Odemira para 
conhecer o melhor e o menos bom de viver “num 
meio pequeno” e daí emigrei para o Reino Unido. É 
ao Sudoeste Alentejano que regresso quando tenho 
saudades de casa.
Cresci num país “em crise”.  A minha geração formou-se 
sem saber o que esperar do futuro e vive refém de um 
sistema laboral que lhe faz o favor de poder trabalhar a 
troco disso mesmo e um pouco mais que nem sempre 
lhe garante o autossustento.  Ao mesmo tempo, lá 
(cá) fora há interesse no trabalho dos portugueses, 
interessam-se pela qualidade da nossa formação, 
talvez pelas nossas características culturais, um 
mar de oportunidades. Eu fui um sortudo. Comecei a 
exercer 2 meses após terminar a licenciatura, pouco 
tempo depois tinha um contrato de trabalho a tempo 
inteiro e alguns part-time que permitiram diversificar o 
meu currículo profissional. Apostei forte na formação. 
Fui construindo a minha sorte. Apesar da vontade de 
ser ativo no desenvolvimento do meu lugar, deixei de 
ser indiferente à curiosidade sobre o que se oferece 
além-fronteiras.
Mais por impulso do que por reflexão embarquei rumo 
ao Reino Unido em busca de valorização profissional, 
uma nova experiência pessoal, desafiei-me. Não me 
mudei por desespero e isso facilita a forma como se 
encara a mudança. Ainda assim, é com um friozinho 
no estômago que se compra um bilhete só de ida. A 
integração não é fácil. Exige muito. É encarar um novo 
sistema de saúde e uma nova cultura profissional 
ao mesmo tempo que nos adaptamos a uma língua 

mais ou menos conhecida.  Deixar para trás família e 
amigos significa ter de construir uma rede social do 
zero, somos uns com os outros. Sou mais valente do 
que pensava.
Aqui percebi que sou livre. Não é um mar de rosas 
mas há perspetivas, os profissionais são estimulados, 
consegue-se ver para além do horizonte. É frequente 
nos agradecerem no final de um turno pelo nosso 
trabalho. A oferta é enorme e tão cedo quanto não 
esteja feliz com o meu atual trabalho tenho a certeza 
de que poderei escolher e experimentar algo novo. 
Ganhei a minha autonomia financeira. Não trabalho 
mais porque também estimo o meu tempo e há muito 
mundo para ver.  O crescimento profissional tem sido 
imenso, o sistema de saúde público britânico dispõe 
de bons recursos, uma filosofia de cuidados orientada 
para o cliente e a sua experiência e um ambiente de 
trabalho multicultural que aprecio bastante.  Só por 
isto já vale a pena.
Cresci muito. Encontrei Eus com quem pouco 
me tinha cruzado. Por vezes somos nós apenas 
connosco. Ganhei um respeito enorme por aqueles 
que há 4 ou 5 décadas sonharam com a velha Europa 
e pelos que hoje em dia acordam  do outro lado do 
Mundo no meio de um silvado de frutos silvestres. 
Sei que não sou esse emigrante.  Desconfio até 
que alguns dos meus amigos me vêm mais do que 
gostavam, se não porque me perguntam “já cá estás 
outra vez?”. A facilidade com que voo para Portugal 
adoça as saudades mas não apaga a distância. Não 
poder celebrar uma vitória ou dar o ombro a um amigo 
quando ele precisa são coisas que não se adiam 
para a próxima visita, e se não tivermos cuidado até 
deixamos de nelas fazer sentido. Passar o Natal e 
outras festas longe da família acontece e não tem 
preço. Isto é o que mais custa, esta coisa de estar 

presente à distância.
O resto é bom. Viver uma nova cultura. Aprender o 
que vale pena e rir do que tem graça.  Acaba-se por 
perceber o nosso lugar no mundo. Por estranho que 
soe, se em Lisboa descobri que era Alentejano, em 
Inglaterra descobri o que é ser Português. Não fazia 
parte do meu dia-a-dia dizer que venho de Portugal. É 
com grande simpatia e admiração que me perguntam 
o que passou pela cabeça para deixar o nosso sol 
e mudar para este British Weather. Não me queixo 
de nada. Justifico-me com a minha juventude e a 
vontade de querer experimentar coisas novas. Sou 
um embaixador da nossa nação.  As características 
de que nos rimos e as de que nos orgulhamos estão 
cá todas impressas. Nunca isso me dificultou a vida, 
muito pelo contrário. A de que mais me orgulho é a 
lusa capacidade de resolução de problemas, vulgo 
desenrascanço. Chega a parecer magia!
A riqueza do lugar onde cresci perdeu a sua 
banalidade. No dia em que emigrei, a humanidade 
apoderou-se do Cante enquanto seu património. O 
peixe grelhado bem regado a azeite, o bom marisco 
cuja a frescura lhe basta, a garantia de um bom café 
expresso em cada esquina , dizer bom dia e obrigado, 
o pôr do sol na Zambujeira, o fôlego roubado pela 
imponência das falésias do cabo Sardão,  a cor do rio 
Mira em Milfontes que compete com o tom esmeralda 
de um qualquer destino no Mediterrâneo são agora 
um mimo no regresso a casa. Casa é esse Sudoeste 
Alentejano a que quero voltar depois de ter sido 
Alentejano no Mundo. À distância confirmei que é aí 
que pertenço, que não há igual. Regressarei mais 
rico e certo de que somos donos da nossa liberdade 
e que só devemos estar onde dela nos possamos 
apropriar. 

Marcelo Silva

“Casa é esse Sudoeste Alentejano 
a que quero voltar depois de ter 
sido Alentejano no Mundo”
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Tradicional animação 
das Marchas Populares 
voltou em grande

O Festival de Marchas Populares já é um marco incontornável da tradição 
da nossa região e, em particular, da Freguesia de São Teotónio que 
nesta sexta edição contou com quatro Marchas: da Associação de 

Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de S. Teotónio; da Associação 
Cultural Recreativa e Desportiva Zambujeirense (Zambujeira do Mar); do Centro 
Desportivo e Cultural do Cavaleiro; e da Sociedade Recreativa Santeotoniense.
É sempre uma animação. Muitos meses antes, começam as preparações. A 
organização não pode descurar o recrutamento de participantes nem tão pouco os 
trajes ou as coreografias. Muitos meses depois de encetados os trabalhos, chegou 
Junho e a hora de meter tudo em prática. Os trajes ornamentados e coloridos e as 
coreografias cada vez mais aperfeiçoadas tornam este um espectáculo cada vez 
mais apetecível para as gentes de toda uma região. 
Nesta sexta edição, as marchas populares percorreram e animaram o Concelho 
de Odemira, entre os dias 3 de Junho e 2 de Julho, com dez encontros em diversos 

locais: na Boavista dos Pinheiros, a 3 de Junho; em São Luís, a 4 de Junho; em 
Sabóia, a 9 de Junho; em S. Teotónio, a 10 de Junho; no Cavaleiro, a 11 de Junho; 
em Colos, a 17 de Junho; na Longueira, a 18 de Junho; na Zambujeira do Mar, a 
24 de Junho; em Vila Nova de Milfontes, a 2 de Julho. A grande final, essa, teve 
lugar em Odemira no dia 25 de Junho, sendo esse o habitual grande ponto alto de 
todas estas festividades.
Para além das mencionadas quatro Marchas da Freguesia de São Teotónio, esta 
edição contou com outras cinco Marchas, a saber: Associação Humanitária D. Ana 
Pacheco (Sabóia); Associação Cultural, Recreativa e Desportiva dos Moradores 
do Almograve; Associação de Festas da Boavista dos Pinheiros; Casa do Povo de 
S. Luís; Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira.
Parabéns às nove Marchas participantes e a todos os envolvidos. A tradição está 
cada vez mais viva! 

Somos 
Flores 
Vivas

//O Centro de Dia da Zambujeira do Mar, organizou 
dia 22 de junho de 2016 o I Encontro de Marchas 

Populares da 3ª Idade

O Centro de Dia da Zambujeira do Mar, organizou dia 22 
de junho de 2016 o I Encontro de Marchas Populares da 
3ª Idade. Apresentou uma marcha com 18 elementos, 
com o tema “Somos Flores Vivas”, letra de Josélia Costa, 
Música adaptada do tema “Arraial de S. Pedro” de Amália 
Rodrigues, intérprete Vânia Silva.
Neste encontro também estiveram presentes a Marcha do 
Lar de S. Teotónio e da Universidade Sénior de Aljustrel.
Em jeito de festa este bonito jardim sai à rua e floresce a 
Zambujeira do Mar.
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z cujas obras ali decorrem desde meados de 
2015, com o objetivo de requalificar, preservar 

e valorizar um conjunto de valores urbanísticos 
e paisagísticos únicos, tratando-se de uma 
intervenção estruturante.
Destino turístico de excelência, conhecido pelas 
suas magníficas praias (considerada também a 
melhor praia urbana do país) e por uma oferta 
gastronómica baseada nos produtos do mar, 
também pela simpatia das suas gentes, e por um 
pôr-do-sol que muitos descrevem como o mais 
belo do mundo, a Zambujeira prepara-se para 
receber milhares de visitantes este ano, decerto, 
com uma profunda expectativa.
As ações do Programa POLIS SUDOESTE na 

localidade incidiram sobre acessibilidades a 
praias, parques de estacionamento, percursos 
e miradouros sobre falésias, renovação de 
infraestruturas básicas (rede de aguas, esgotos, 
iluminação pública e telecomunicações), portinho 
de pesca, numa perspectiva de valorização 
urbanística e paisagística, destacando-se ainda a 
uniformização das esplanadas, ação que contou 
com o apoio do Município de Odemira, que 
financiou em cerca de metade o valor total deste 
investimento particular.
As fotografias que se publicam são ilustrativas 
de uma Zambujeira que soube preservar a sua 
identidade, acrescentando à sua “marca” com esta 
requalificação um toque maior de personalidade.

POLIS SUDOESTE 
REQUALIFICA 
ZAMBUJEIRA DO MAR 

O equilíbrio entre o dever e responsabilidade 
das autarquias locais associado ao civismo

António Jorge

Ao contrário do que se possa pensar, cuidar 
do espaço público não é apenas e só da 
responsabilidade das autarquias locais. Todos 
nós temos o dever de exercer uma cidadania ativa 
e consciente sobre o espaço público mantendo-o 
limpo e cuidado, desta forma poderemos usufruir 
desse espaço na melhor das condições.

EDIÇÃO QUADRIMESTRAL 07/2016
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Eis a primeira obra do OPJ: A Casinha Útil do 
Cavaleiro
Estávamos no ano de 2014. A Junta de 

Freguesia de São Teotónio tomava as rédeas de 
uma iniciativa inovadora na região: o Orçamento 
Participativo Jovem (OPJ). E em Abril deste ano, 
eis que estava erguida e inaugurada a primeira obra 
integrada nesta medida, a Casinha Útil do Cavaleiro.  
A proposta vencedora – levada a concurso por um 
grupo de jovens do Cavaleiro liderado por Marcelo 
Silva –, levou a melhor de entre uma série de 
sugestões, num claro reforço da expressividade da 
democracia participativa jovem, o principal objectivo 
do OPJ.
O Orçamento Participativo Jovem da Junta de 
Freguesia de São Teotónio conta com um valor total 
de 15.000 euros para investimento, sendo 10.500 
para investimentos materiais (foi este o orçamento da 
Casinha Útil do Cavaleiro) mais 4.500 para propostas 
imateriais. (Ver mais informação na caixa à parte)
Inaugurada no dia 23 de Abril, a Casinha Útil do 
Cavaleiro localiza-se em pleno centro da aldeia, 
aproveitando parte da estrutura já existente e que 
outrora serviu apenas como paragem do autocarro. 
A estrutura estava degradada e tinha pouca 
utilidade prática. Foi precisamente essa pecha que 
foi identificada pelo grupo de jovens do Cavaleiro, 
que decidiu ir em frente com a proposta. E, de uma 
utilidade quase nula, passou-se a uma utilidade a 
vários níveis.
«Útil» é aqui o termo chave. E o nome do projecto não 
poderia dar mais destaque à verdadeira utilidade do 
mesmo. Ali, faz-se agora muito mais do que esperar 
pelo autocarro. Há um espaço de lazer amplo, ideal 
para encontros das mais variadas faixas etárias. 
Depois, conta também com uma casa de banho, 
dotada também de duche. E há uma terceira divisão, 
uma arrecadação de utilidade extrema e que servirá 
para guardar ferramentas e utensílios da Junta de 
Freguesia e da Câmara Municipal, nomeadamente 
aqueles que são destinados a tarefas de jardinagem.
A Casinha Útil do Cavaleiro não esqueceu também 
uma vertente cada vez mais procurada na aldeia 
do Cavaleiro: o Turismo. Localizado na rota 

turística vicentina, o Cavaleiro tem outros pontos 
de interesse, com destaque para a beleza do Cabo 
Sardão. Ora, na Casinha Útil há também uma série 
de utilidades pensadas para os caminhantes que por 
ali passam. Assim, e para além do importante duche, 
terão disponíveis também informações turísticas 
importantes. E, num futuro que se espera breve, a 
Casinha Útil do Cavaleiro estará também dotada de 
equipamentos pensados para o carregamento de 
dispositivos electrónicos móveis, em particular de 
telemóveis, assim como wi-fi.
Quem fez questão de marcar presença na inauguração, 
como não poderia deixar de ser, foi o presidente da 
Junta de Freguesia de São Teotónio, José Manuel 
Guerreiro o qual, numa breve intervenção, optou por 
apelar ao civismo da população na preservação do 
espaço novo: “Que olhem por isto porque há quem 
faça mas também há muitos a destruir”.
CMO anuncia 130 mil para Orçamentos Participativos 
das suas freguesias
Para além do presidente da Junta de Freguesia de 
São Teotónio e de Daniela Guerreiro – a representante 
dos jovens do Cavaleiro que apresentaram a proposta 
vencedora –, o dia de inauguração da Casinha Útil do 
Cavaleiro também contou com a ilustre presença do 
presidente da Câmara Municipal de Odemira (CMO), 
José Alberto Guerreiro.
E a sua intervenção ficou marcada pelas novidades 
que trouxe aos presentes, aproveitando a cerimónia 
não só para parabenizar a Junta de Freguesia de São 
Teotónio pela iniciativa do Orçamento Participativo 
Jovem – que teve na Casinha Útil a sua primeira 
obra feita – mas também para anunciar a libertação 
de 130 mil euros para todas as 13 freguesias. “A 
Câmara Municipal de Odemira terá um Orçamento 
Participativo por Junta de Freguesia já no próximo 
ano de 2017”, anunciou em primeira mão, garantindo 
que serão disponibilizados “130 mil euros para as 13 
freguesias, 10 mil por freguesia”.
A medida visa não só reforçar a democracia 
participativa em todo o município – “que não seja 
apenas na hora do voto que as pessoas são chamadas 
a participar!”, referiu mesmo o presidente da CMO –, 
mas também dar resposta a uma certa desigualdade 

na escolha das propostas vencedoras visto que, 
salienta, “há a sensação de que vencem sempre as 
mesmas freguesias, as freguesias maiores”. Com 
um Orçamento Participativo por cada freguesia, fica 
garantida uma obra seleccionada pela comunidade 
para cada uma das 13 freguesias do Concelho de 
Odemira. 
Sobre o Orçamento Participativo Jovem da Freguesia 
de São Teotónio, José Alberto Guerreiro garantiu que 
é “complementar” ao Orçamento Participativo da 
Câmara Municipal de Odemira, sendo que o novo 
valor agora anunciado pode ser adicionado aos 
15.000 já disponíveis no Orçamento Participativo 
Jovem ou ser utilizado à parte, num fundo diferente 
com diferentes candidaturas. A escolha fica ao critério 
da própria Junta de Freguesia. 

A CASINHA ÚTIL 
DO CAVALEIRO

Candidaturas para 2016 
encerraram em Maio
A Casinha Útil do Cavaleiro, proposta vencedora 
de 2014, foi apenas a primeira obra erguida sob 
a égide do Orçamento Participativo Jovem da 
Junta de Freguesia de São Teotónio. Recorde-se 
que as candidaturas devem ser apresentadas 
por fregueses entre os 14 e os 35 anos de idade, 
durante os meses de Abril e Maio.
Em 2015, foram novamente submetidas 
várias propostas nos meses previstos para 
apresentação das mesmas. O projecto vencedor, 
na proposta material, foram as Rede e Cacifos 
para a Escola Básica 2 e 3 de São Teotónio, 
ainda sem data prevista para inauguração. 
Entretanto, fecharam também as candidaturas 
para 2016, no último mês de Maio.
As propostas vencedoras deste ano serão 
escolhidas pelos votos da população, como 
vem sendo habitual. Existirá uma votação 
presencial no mês de Setembro nos serviços 
administrativos em S. Teotónio e na Zambujeira 
do Mar, ao que se junta a votação itinerante nos 
dias 7 (Monte Sobreiro, Casa Nova da Cruz e 
Relva Grande), no dia 14 (Cavaleiro, Malavado 
e Fataca) e no dia 15 (Brejão, Azenha do Mar, S. 
Miguel e Baiona).
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«Foi uma época atípica e muito difícil para 
o Renascente». Assim foi feito o resumo 
da temporada por parte de Luís Correia, 
o treinador da equipa de São Teotónio, 
justificando: «O primeiro jogo que fizemos 
em casa foi a 15 de Novembro!». Ora, 
segundo o treinador, este factor começou 
desde logo por ser prejudicial para «uma 
equipa que faz da sua forma de jogar em 
casa, junto dos seus adeptos, a sua grande 
motivação». 
Luís Correia aponta ainda outros problemas 
que levaram à desmotivação dos jogadores, 
tais como «os três meses sem privacidade e 
sem água quente» ou o facto dos elementos 
do Algarve chegarem «muito tarde a casa». 
«Nunca tivemos aquilo que tínhamos 
tido no ano anterior», conclui o treinador 
do Renascente, apelando à necessária 
«tranquilidade» para alcançar os resultados 
pretendidos.
Mas Luís Correia ficou, ainda assim, com 
vários motivos de orgulho desta temporada. 
A equipa era, na sua opinião, melhor que 
a do ano passado pois «revelou melhor 

organização defensiva e ofensiva, fruto do 
trabalho intenso dos jogadores». Porém, e 
como é natural e habitual, os jogos com os 
vizinhos acabam por ser o ponto alto: «Para 
os adeptos foram os derbys que fizeram a 
diferença... Na época passada ganhámos 
quatro, empatámos um e perdemos outro. 
Este ano perdemos três e ganhámos um. 
Isto conta para o entusiasmo dos adeptos. 
Só a partir de determinada altura é que 
tivemos essa tranquilidade necessária e foi 
aí que a equipa fez um campeonato mais 
normal».
O Renascente vai-se afirmando como equipa 
de Primeira Divisão Distrital, à qual chegou 
há apenas um par de anos. A manutenção 
era a primeira grande meta e desde cedo se 
percebeu que seria conseguida com maior 
ou menor dificuldade. O objectivo passou 
então a ser mais ambicioso, procurando o 
melhor lugar possível na tabela classificativa. 
O 9º lugar final (com 30 pontos, a apenas 
1 do 8º classificado, o Almodôvar) espelha 
uma campanha tranquila.

Treinador fala em «época atípica» 

GD RENASCENTE CONSOLIDA A POSIÇÃO 
NA 1ª DIVISÃO DISTRITAL COM UM 
HONROSO 9º LUGAR

A época que agora finda foi inédita. Nunca 
antes o Grupo Desportivo Renascente 
tinha estado por dois anos consecutivos 
no principal escalão do futebol distrital da 
associação de Futebol de Beja (1ª Divisão 
Distrital).
Após um sensacional 6º lugar na época 
de estreia (2014/2015), a expectativa era 
grande em torno do clube e, à semelhança do 
que havia acontecido na época anterior, os 
adeptos cedo compareceram em massa aos 
jogos. Mesmo com as obras de renovação 
dos balneários do Campo das Figueiras a 
se prolongarem até meados de Novembro 
de 2015, foram muitos aqueles que se 
deslocaram ao Municipal de Odemira [casa 
emprestada do Renascente] para apoiar a 
sua equipa, numa demonstração de apoio 
incondicional à formação de São Teotónio.
Foi  à 8ª jornada, no dia  15 de Novembro, 
que a equipa realizou o primeiro jogo da 
época em sua casa. Depois de 4 meses de 
apetrechamento das instalações desportivas 
do clube, os sãoteotonienses voltaram à casa 
onde tantas vezes foram felizes na época 
anterior com o maior dos entusiasmos. Com 
uma nova bancada e balneários renovados, 

os atletas do GD Renascente brindaram os 
seus apoiantes com uma vitória a três bolas 
a dois [3-2] perante o FC Serpa , tendo o 
golo da vitória sido obtido já na segunda 
parte, momento que despoletou uma enorme 
explosão de alegria nas bancadas. Tarde de 
festa nas Figueiras!
Numa época marcada por altos e baixos, 
destaque também para a vitória no Campo 
da Foz do Mira [2-3], resultado que acabou 
por complicar as contas do CD Praia de 
Milfontes na subida ao Campeonato Nacional 
de Séniores. Carino Rocha, avançado do 
GD Renascente, chegou ao fim da prova 
como 2º melhor marcador ao apontar 17 
golos num total de 26 jornadas.
O GD Renascente terminou, assim, a 
época num honroso 9º lugar, consolidando 
a sua posição na 1ª Divisão de Futebol do 
Distrito de Beja, num campeonato em que o 
vencedor foi o SCM Aljustrelense. Fazendo 
um balanço da época, o presidente António 
Luís agradece à equipa técnica, jogadores e 
a todos os que colaboram com o clube, não 
esquecendo a importância que os adeptos 
assumiram ao longo da época.
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II Torneio da Páscoa juntou camadas jovens do concelho 
em São Teotónio num dia recheado de futebol 

Foi no passado dia 25 de março que teve 
lugar o II Torneio da Páscoa do Grupo 
Desportivo Renascente. A iniciativa contou 
com a participação de equipas do CD Praia de 
Milfontes, SRM Sanluizense, SC Odemirense, 
e claro, GD Renascente. Num dia puramente 
dedicado ao futebol de formação os emblemas 
concelhios apresentaram em São Teotónio 
os seus pupilos nos escalões de Traquinas, 
Petizes, Benjamins e Infantis. 
A bola começou a rolar a partir das 9h da 
manhã e não mais parou até ao fim do dia. 
No final de cada jogo os pequenos craques 
tomavam a palavra na zona de Flash 
Interview e faziam a sua análise ao jogo. O 
II Torneio da Páscoa ficou, assim, marcado 
pela boa disposição, num dia primaveril em 
que o público acorreu de forma expressiva 
ao sintético das Figueiras. Numa prova onde 
passaram mais de 200 jovens atletas num total 
de 20 partidas, a formação de Benjamins do 
CD Praia de Milfontes levou para casa a taça 
de primeiro lugar, ao passo que no escalão 
de Infantis foi a turma do SC Odemirense a 
terminar no primeiro posto. Já nos escalões 

de Traquinas e Petizes (entre os 5 e 9 anos) 
os jogos tiveram sobretudo uma componente 
de convívio, dando oportunidade aos mais 
novos de crescer na modalidade perante uma 
plateia bem composta. 
A título individual destaque para Filipe 
Cardoso (CD Praia Milfontes) que arrecadou 
os prémios de Melhor Jogador e Melhor 
Marcador no escalão de Benjamins ao 
terminar a prova com 15 golos em 3 jogos, 
enquanto o prémio de Melhor Guarda-Redes 
foi entregue a Diogo, também do emblema de 
Milfontes.
Já em Infantis, o prémio de Melhor Jogador 
foi dividido com Tomás Mira (CD Praia de 
Milfontes) e  João Damas (SRM Sanluizense), 
enquanto a atleta Margarida Damas do CD 
Praia de Milfontes foi a goleadora máxima 
ao atingir a marca dos 5 golos. O galardão 
de Melhor Guarda-Redes ficou nas mãos de 
Pedro Silva, atleta da equipa anfitriã da prova.
O Torneio da Páscoa do Grupo Desportivo 
Renascente está vivo e veio para ficar, sendo 
de esperar novidades na 3ª edição.

Futebol Formação
//Os cinco escalões de formação mantiveram-se 
por mais uma época desportiva

À semelhança da época anterior, o Grupo 
Desportivo Renascente voltou novamente 
a contar com 5 equipas de futebol 
formação, Traquinas, Petizes, Benjamins, 
Infantis e Iniciados.
Os Traquinas e Petizes, são uma 
vertente não competitiva, onde através 
de 7 encontros com outros emblemas da 
região alentejana, crianças entre os 5 e 
os 9 anos têm o primeiro contacto com a 
modalidade, proporcionando eventos com 
grande afluência de público como o que 
aconteceu no passado dia 21 de Maio no 
Campo das Figueiras em São Teotónio.
Em relação aos Benjamins, disputaram 
ao longo da época a Liga de Formação, 
competição que em três momentos 
distintos contou com mais quatro clubes. 
Este é também um escalão onde a 
vertente competitiva não é o principal 
objetivo, pretendendo-se acima de tudo a 
continuação da introdução da modalidade 
para com as crianças.
Quanto aos Infantis, iniciaram o 
campeonato distrital numa primeira fase 
entre Outubro e Janeiro, terminando 

no 4º lugar da série C, composta por 8 
participantes, à frente de todas as equipas 
do concelho de Odemira. Posteriormente, 
entre Fevereiro e Maio, esta equipa 
disputou a Taça Dr. Covas Lima, obtendo 
o 2º lugar de entre 10 participantes, sendo 
novamente o melhor representante do 
concelho de Odemira.
Relativamente à equipa de Iniciados, 
disputou nos meses de Outubro e 
Novembro de 2015 a série B da Taça 
Melo Garrido, terminando esta fase num 
sexto lugar de entre um total de 7 equipas, 
igual classificação obtida também no 
Campeonato Distrital de Iniciados que se 
realizou de seguida até ao mês de Março 
de 2016.
Este último escalão, foi ainda anfitrião 
de um torneio realizado no passado dia 
22 de Maio no Campo das Figueiras em 
São Teotónio, onde marcaram presença 
as equipas do Portimonense, Esperança 
de Lagos e Almodôvar, terminando no 
terceiro posto apenas à frente da equipa 
alentejana.

A formação de Benjamins do CD Praia de Milfontes levou para casa a taça de primeiro lugar, ao passo que no 
escalão de Infantis foi a turma do SC Odemirense a terminar no primeiro posto.
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Futebol no Inatel 
//Malavado e Cavaleiro com evoluções distintas 
mas com sentimento de dever cumprido

XIX CONVIVIO DE PESCA AO BORDALO
Realizou-se no passado dia 4 de junho o XIX convívio de pesca ao 

bordalo, uma iniciativa promovida pelo Clube Desportivo de Caça 
e Pesca de S.Miguel, com o apoio do Município de Odemira, Junta 
de Freguesia de S.Teotónio, Freguesia de Boavista dos Pinheiros, 
Bombeiros Voluntários de Aljezur, comércio e população local.
À semelhança de edições anteriores, esta prova foi aberta a todos 
os pescadores federados e não federados, portadores de uma das 
respetivas licenças previstas por lei. A competição foi disputada a título 
individual e por equipas.
Este convívio além da componente desportiva, tem por objetivo 
promover momentos de lazer, privilegiando a confraternização entre os 
participantes.
No final da prova, a organização promoveu um almoço convívio para 
todos os participantes no local do Pego das Andorinhas, junto ao sítio 
do Reguengo, local de extrema beleza e com uma frescura própria do 
ambiente das ribeiras que ajudou a superar o calor que se fazia sentir. 
Enquanto as crianças se divertiam na água límpida da ribeira, os adultos 
tratavam de comer os petiscos que os aguardavam e que a organização, 
de uma forma impecável, tinha preparado e serviu durante toda a tarde. 
Sopa, sardinhas assadas, febras e enchidos grelhados, caracóis e 
muitas outras iguarias fizeram as delícias de todos. Claro que a cerveja 
não faltou e, além dos sumos para os mais novos, a aguardente de 
medronho, servida com o café, deixou todos os adultos mais contentes.
Enquanto a festa decorria para alguns, outros iam arranjando o produto 
total da pescaria que, depois de devidamente preparado, foi também 

confecionado para que todos pudessem apreciar este 
pequeno, mas saboroso manjar.
Depois da entrega de troféus aos pescadores melhor 
classificados, também todos os mais novos tiveram direito 
a uma medalha comemorativa da participação no evento. 
A festa terminou com muita música e animação, promovida 
pela atuação do Grupo “os Açordas” e do acordeonista 
António Ledo.
Um dia de sonho, repleto de pequenas surpresas e que, 
certamente, convidará as pessoas a comparecer no 
próximo ano.

Não foi só o Renascente que entrou em campo 
para disputar competições de futebol sénior na 
freguesia. No campeonato não profissional do Inatel, 
o destaque principal vai para a campanha bastante 
positiva do Grupo Esperança Unida do Malavado, que 
conseguiu um excelente primeiro lugar na primeira 
fase de grupos, transitando posteriormente à fase 
que aglomerava os melhores de cada grupo, onde a 
prestação já não foi tão famosa. 
A outra equipa da Freguesia com presença assídua 
no Campeonato do Inatel, o Centro Desportivo e 
Cultural do Cavaleiro, fez uma primeira fase mais 
modesta, sendo relegada para junto dos piores na 
segunda fase – aí, melhorou as prestações e terminou 
no segundo posto.
No Campeonato do Inatel, Malavado e Cavaleiro já 
são presenças assíduas, protagonizando sempre 
duelos de amigos que, durante 80 minutos, colocam 
de parte qualquer grau de relação, disputando 
cada bola como se fosse a última. Este ano não foi 
diferente, dois duelos aguerridos. 
Quem teve maiores razões para sorrir foi o clube 
da aldeia do Malavado, depois de uma exemplar 
prestação na primeira fase (onde partilhou grupo com 

o Cavaleiro), saldada com um primeiro lugar final, 
à frente de equipas apontadas claramente como 
sérias candidatas à vitória final do Distrito. Porém, 
as coisas mudaram bastante depois do apuramento 
para a segunda fase entre os melhores. «Na primeira 

fase da época, superámos as expectativas visto que 
conseguimos alcançar o primeiro lugar destacado», 
recorda Luís Miguel Guerreiro, membro da direcção 
do Grupo, em relação à primeira fase de grupos da 
qual também fazia parte o Cavaleiro. «Nessa primeira 
fase, conseguimos marcar vários golos e tivemos 
uma média a rondar o golo sofrido por jogo, o que 
é bastante bom», acrescenta ainda o responsável, 

lembrando que, entre outros, partilharam o grupo 
com «a actual campeã do Inatel Beja». Porém, as 
coisas mudaram bastante num segundo momento, 
como recorda Luís Guerreiro: «A segunda fase, ao 
contrário do que seria de esperar, correu mal. Houve 
uma certa desmotivação, difícil  de explicar, e só 
compareceu aos jogos uma média de 14 elementos. 
Aí, acabámos por sofrer muitos golos, nalguns casos 
com 10 jogadores de início, e terminámos essa fase 
em 4º lugar numa série de cinco equipas».
Evolução quase contrastante teve o vizinho Cavaleiro. 
Uma primeira fase saldada pela irregularidade e 
por alguns resultados aquém das expectativas deu 
lugar a uma ponta final de campeonato bastante 
interessante. «Tivemos uma primeira fase complicada, 
houve dificuldades porque entrou muita gente nova», 
admite Francisco Santos, o técnico da equipa que 
também chegou ao clube no início da temporada. 
«Mas com o evoluir do campeonato, as discordâncias 
entre nós foram sendo amenizadas e com o apoio de 
todos conseguimos terminar de uma forma bastante 
diferente», refere em relação à segunda fase do 
campeonato, entre aqueles que menos bem estiveram 
num primeiro momento. «A segunda fase foi muito 
positiva, conseguimos cinco vitórias, dois empates e 
três derrotas, terminando em segundo lugar do grupo 
a apenas um ponto do primeiro, que seguiu para as 
meias finais», acrescenta o responsável da equipa. 
Parabéns às equipas e votos de sucesso para a 
próxima temporada!
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São Teotónio já tem 
um novo Mercado!

“Está tão bonito o mercado”. A frase, de uma são-
teotoniense de madura idade, reflectia a opinião de 
quem naquele sábado, dia 23 de Abril, se deslocou 
ao novo Mercado de São Teotónio, obra há muito 
esperada pelos fregueses e inaugurada ali, na 
presença de tantos e tantos curiosos. 
O tempo, amorfo e tristonho, não afastou os fregueses. 
Naquelas primeiras horas de funcionamento do novo 
Mercado, foi quase impossível circular no corredor 
que, à direita e à esquerda, nos leva à fruta fresca e 
madura da Frutaria da Celeste e da Frutaria da Terra, 
ao peixe fresco da Peixaria Valério e da Peixaria da 
Vila, aos produtos da Casa 7 Produtos Regionais ou 
ao pão da Padaria Mágoas. O novo Mercado está 
situado onde antes existia o Centro de Saúde de São 
Teotónio, uma nova obra dividida por dois edifícios 
numa estrutura moderna, elegante mas também 
prática. São unidos pela esplanada da Pastelaria 
do Mercado – local ideal de encontro e lazer para 
os fregueses – situado paredes-meias com o Talho 
Simpatia.
Verdadeiro impulsionador do negócio local e dos 
produtos típicos da nossa região, o novo Mercado 
de São Teotónio pouco ou nada tem a ver com o 
antigo Mercado da vila. A arquitectura elegante, a 
dinâmica do espaço ou a sua dimensão não permitem 
sequer comparações. E a sua localização, ali mesmo 
plantado no coração de São Teotónio, não fez perder 
o factor importante da centralidade, tão crucial para 
quem vende mas – sobretudo – para quem compra. 
Nada disto teria sido possível sem o empenho e o 
investimento (de 280 mil euros) da Junta de Freguesia 
de São Teotónio, que identificou este projecto como 
prioridade absoluta. Na cerimónia de inauguração do 
novo Mercado, o presidente da Junta, José Manuel 
Guerreiro, não podia ser um homem mais feliz e 
orgulhoso. Mas em momento algum esqueceu as 
dificuldades e a perseverança necessária para 
completar este desígnio. “Foi com algum sacrifício 
que a Junta de Freguesia tentou proporcionar as 
melhores condições possíveis ao Mercado”, admitiu 

José Manuel Guerreiro, enaltecendo o empenho 
de todos e de cada um dos envolvidos no projecto. 
Embora admita que a “crise” terá papel fundamental 
no sucesso (ou não) do novo Mercado, o autarca 
não deixou de lembrar que agora está nas mãos dos 
comerciantes e dos sao-teotonienses a tarefa de 
dinamizar e preservar o espaço. “O principal trabalho 
está feito! Agora, que as pessoas comprem no 
mercado local e que quem vende saiba atrair clientes”, 
acrescentou o presidente da Junta de Freguesia. 
Papel absolutamente decisivo no erguer do novo 
Mercado de São Teotónio teve também a Câmara 
Municipal de Odemira, representada na cerimônia 
de inauguração pelo seu presidente José Alberto 

Guerreiro. Defendendo que esta obra se constitui 
como “uma resposta que era urgente dar”, José 
Alberto Guerreiro não esqueceu outras necessidades 
e outras intervenções fulcrais para a vila de São 
Teotónio e para o próprio sucesso do novo mercado. 
Nomeadamente a intervenção no acesso rodoviário 
central de São Teotónio, essencial “para que as 
pessoas possam chegar ao Mercado”. “Não vamos 
ficar por aqui!”, adiantou ainda o presidente da Câmara 
Municipal, mostrando-se optimista com as obras do 
“plano urbano do miolo de São Teotónio”, as quais 
antecipa que passarão por intervenções “um pouco à 
imagem do que têm sido feito na Zambujeira do Mar”. 
O investimento adivinha-se grande mas José Alberto 
Guerreiro garantiu que “boa parte já está assegurado 
por fundos comunitários”. 
O mercado, esse, está concluído. E dá gosto visitar. 
Que seja um sucesso!

//Já reparou que podemos 
ter aqui um espaço público? 

Faça-nos chegar as suas sugestões 

j.f.s.teotonio@mail.telepac.pt

“A arquitectura elegante, 
a dinâmica do espaço ou a 
sua dimensão não permitem 
sequer comparações.”
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casa 
das 
coisas 

Visita ao Badoca Park 
promete animar 
o Dia dos Avós

Na casa das coisas pode encontrar: 

Rua de Odemira, em São Teotónio > 3ªf 14h Às 17h | Sáb. 9h Às 12h

Contacto: Freguesia de São Teotónio > Tel 283 958 218

Têxteis e/ou Vestuário | Acessórios e/ou Calçado | Puericultura | Equipamento Doméstico e/ou Eletrodomésticos
Material Informático | Brinquedos e/ou Material Didático | Artesanato | Bens Culturais (Livros, CD’s, DVD’s)

A comissão Social da Freguesia de São Teotónio procura 
com a criação da Casa das Coisas, uma atuação concertada 
e pró-activa dos seus parceiros fazendo jus ao princípio da 
subsidiariedade em prol da economia social, bem como a 
rentabilização e reutilização dos materiais.

Quem pode participar:
Todas as cidadãs e todos os cidadãos que sejam naturais, ou 
residentes, ou trabalhadores/as, ou estudantes na Freguesia 
de São Teotónio.

Condição dos Artigos
Os artigos disponíveis, bem como os recebidos, devem estar 
limpos e em bom estado de reutilização.

Regulamento em:
www.f-steotonio.pt

É já no próximo dia 26 de Julho que se assinala 
o Dia dos Avós e já está preparado um dia muito 
especial de celebração entre avós e netos. Isto 
porque o Município de Odemira agendou para 
esse mesmo dia uma sempre entusiasmante 
visita ao Badoca Safari Park, que pretende 
reunir as diferentes classes etárias, convidando 
para participar não só os avós mas também os 
respectivos netos.
Ao todo, o Município de Odemira disponibilizou 
18 vagas para esta visita (que incluem 

avós e netos) à Freguesia de São Teotónio, 
assegurando não só a entrada no Parque como 
também a viagem a partir de Odemira.
Os interessados (sempre numa dinâmica avô/
avó-neto/neta) da Freguesia de São Teotónio 
deverão fazer a sua inscrição junto da Junta 
de Freguesia e esperar então que os seus 
nomes fiquem entre os 18 seleccionados, numa 
escolha que terá critérios socioeconómicos e 
que dará privilégio a quem ainda não participou 
em eventos similares.

Junta de Freguesia 
promoveu espectáculos 
no Dia da Criança

A Junta de Freguesia de São Teotónio não quis deixar passar 
em claro um dia tão emblemático como o Dia da Criança, 
assinalado a 1 de Junho, e promoveu um espectáculo que foi 
ao encontro dos pequenotes em vários pontos da Freguesia.
Para celebrar o dia, a fantasia levava o imaginário fértil 
das crianças para um pic-nic com o tema “Os Direitos 
das Crianças”, onde não faltava a comida, a bebida, as 
brincadeiras e até os mergulhos no mar. 
Na manhã do dia 1, o espectáculo visitou o Brejão, a 
Zambujeira do Mar e o Cavaleiro, reservando para a tarde 
as idas ao Jardim de Infância de São Teotónio e à Creche 
Calculinhos. Escusado será dizer que a criançada adorou. E 
no final de contas, todos os dias são dias da criança.



14 educação
EDIÇÃO QUADRIMESTRAL 07/2016

Estamos inseridos numa região fértil em charcos temporários e este é um projecto 
que nos deve dizer muito! Chama-se Projecto LIFE+ “Conservação de Charcos 
Temporários na Costa Sudoeste de Portugal” (LIFE12NAT/PT/997), mas tem o 
acrónimo de LIFE Charcos e incide sobre a conservação dos Charcos Temporários 
Mediterrânicos (CTM), visando a conservação dos mesmos tendo em conta o 
facto de estarem sob intensa ameaça dada a sua fragilidade ecológica e o 
desconhecimento da sua riqueza natural. Ora, é precisamente a inversão desse 
desconhecimento um dos pontos fundamentais do projecto, dando conhecimento 
e educando sobre esta matéria. Mas já lá chegaremos.
Primeiro, referir que no projecto, coordenado pela Liga para a Protecção da 
Natureza (LPN), estão inseridas como parceiras várias entidades públicas e 
privadas, entre as quais a Câmara Municipal de Odemira (CMO) e a Associação 
de Beneficiários do Mira (ABM). 
A ameaça deste habitat natural, singular pela sua diversidade e peculiaridade dos 
organismos que alberga, tem origem sobretudo nas formas de gestão do território, 
nomeadamente na intensificação da agricultura industrializada. Habitat essencial 
para a reprodução de anfíbios, os charcos temporários da Costa Sudoeste contam 

com algumas espécies que se encontram em poucos outros pontos do planeta. 
É o caso do ‘camarão-girino’, um crustáceo de água doce que é considerado um 
fóssil vivo (conviveu com dinossauros!) e que apenas existe na Costa Sudoeste.
Mas uma grande ameaça identificada, e já referida acima, prende-se com o 
desconhecimento da riqueza natural dos CTM por parte do cidadão comum, 
ao qual se junta uma gritante falta de informação sobre a fragilidade deste 
tipo de habitat. Para tal, existe o Plano de Educação Ambiental do Projecto, o 
qual complementa os programas curriculares dos vários níveis de ensino, com 
informações relevantes para a valoração dos Charcos Temporários Mediterrânicos 
pela população local.
Durante quatro anos e meio, estão previstas várias acções e actividades, com 
o objectivo claro de reduzir o declínio dos charcos temporários, sendo que a 
vertente de educar e de dar a conhecer os CTM é fulcral! 
Só no Concelho de Odemira, estima-se que tenham desaparecido 52% deste 
tipo de habitat nos últimos 10 anos. É uma tendência preocupante que se tenta 
inverter! Quanto mais soubermos sobre os CTM mais preparados estaremos para 
os valorizar e preservar.

Projecto LIFE Charcos 
educa pela conservação 
dos charcos temporários

O que pensa do novo 
Mercado de São Teotónio?VOXPOP!

“É uma iniciativa fundamental para a população criar e expandir 
hábitos positivos e lucrativos na nossa sociedade e também usufruir 
dos produtos que produzimos no Concelho de Odemira e na nossa 
Freguesia.”

Margarete Martins / 28 anos

“O edifício novo é muito bonito, tem 
muito bons acessos. Acho que é um 
espaço bastante aberto e com muita luz o 
que permite ao cliente andar à vontade e 
sem problemas.”

João Paulino / 45 anos

“O novo mercado é um local muito 
rico para toda a nossa localidade, 
distinguindo-se pela qualidade dos 
produtos frescos que lá podemos 
encontrar diariamente.”

Flávio Oliveira / 26 anos 

Joana Palma / 24 anos

“O novo mercado está mais agradável, 
sobretudo devido às suas novas 
infraestruturas e à sua própria organização 
e divisão dos espaços.” 

“O nosso novo mercado de São Teotónio 
é um espaço agradável e com uma boa 
variedade de produtos da nossa região. 
Esperamos que tenha uma boa adesão.” 

Lúcia Gonçalves / 37 anos
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«Por motivos profissionais», «à procura 
de melhores condições de vida» ou 
«para aperfeiçoar os estudos». Estes 

são alguns dos principais motivos que levam, nos 
dias de hoje, os portugueses a emigrar. Mas há 
aquelas estórias diferentes, que cativam à primeira 
vista. Emigrar por Amor é, definitivamente, uma 
delas. É de uma história de Amor sem fronteiras 
que vos falarei nestas linhas.
Apesar dos noticiários de hoje se preencherem 
com notícias de migrantes de origens exóticas que 
chegam a Portugal, é importante que tenhamos 
sempre presente que Portugal sempre foi um 
País de gente, de Norte a Sul, que daqui partiu à 
procura de algo melhor. Para África, para o Brasil, 
para os Estados Unidos, para França, Luxemburgo 
ou Suíça, costuma dizer-se que em cada ponto do 
mundo há um português. Não será verdade. Mas 
não estaremos muito longe disso.
Ricardo Mendes, hoje com 28 anos de idade, foi 
apenas mais um dos jovens (e outros menos 
jovens) que resolveu deixar para trás as raízes 
alentejanas – mais propriamente a Nave Redonda 
–, à procura de uma vida melhor. Escolheu Londres 
para começar uma nova vida, onde trabalha num 
famoso Restaurante (Novikov) da capital inglesa. 
Mas, para além da família ou dos amigos, deixou 
para trás o seu mais-que-tudo, a namorada Marisa 

Duarte. Só que algo aconteceu: Aconteceu Amor.
«Por amor». É desta forma, tão seca quanto 
apaixonada, que Marisa Duarte, de 32 anos, recorda 
os motivos que a fizeram deixar o sol e as planícies 
alentejanas pelo frio, a chuva e a urbe da capital 
inglesa. Sair de Portugal foi, originalmente, uma 
ideia de Ricardo, que queria prosseguir os seus 
estudos em Arte Dramática. Mas o casal sempre 
teve claro para si que nada disto faria sentido se 
não fosse feito a dois, juntos. Algum tempo depois 
da partida de Ricardo, Marisa juntou-se a ele. Por 
Amor.
Com as suas poupanças – que Marisa recorda 
serem suficientes apenas para «três meses» a viver 
na dispendiosa metrópole britânica –, rapidamente 
encontraram trabalho, contando na adaptação 
com a preciosa ajuda de amigos, também eles 
alentejanos. Ricardo trabalha hoje no restaurante e 
vai realizando alguns cursos em part-time, enquanto 
Marisa conseguiu um emprego numa empresa de 
limpeza, cujos donos são portugueses.
Os estudos mais aprofundados, esses, tiveram que 
ser adiados. «Londres é uma cidade maravilhosa 
para se visitar mas não para se viver», recorda 
Marisa Duarte em relação ao custo de vida 
elevadíssimo na cidade. Os estudos foram adiados 
mas não o Amor. E, como já se sabe, o Amor vence 
todas as barreiras.

//As saudades da família e dos 
amigos e o «sonho» de regressar
Apesar da beleza inerente à história de Amor que une 
Marisa e Ricardo, que se desengane quem pensa 
que o processo foi fácil. Desde o primeiro momento 
que esta estória de Amor enfrentou as dificuldades 
típicas de um processo de emigração, sobretudo 
quando o destino é uma cidade tão dispendiosa. 
A primeira grande dificuldade, segundo Marisa, foi 
«encontrar casa barata e boa para viver». Valeu, 
num primeiro momento, uma amiga com quem se 
partilhou casa e que aliviou um pouco a pressão 
inicial. Depois, há o choque do clima, da língua 
ou do ritmo frenético da cidade, completamente 
contrastante com a calmaria alentejana. «Passamos 
muito tempo fora de casa que quando voltamos 
estamos de tal maneira cansados qua só apetece 
dormir», admite Marisa.
Depois, com o passar do tempo, chegou a grande 
dificuldade: as saudades da família e dos amigos. 
«Sinto falta da família, de tomar o pequeno-almoço 
com a minha mãe, de ver os meus sobrinhos a 
crescer», admite Marisa Duarte, enquanto lembra 
que será novamente tia e não terá possibilidade 
de acompanhar a gravidez ou de estar presente 
no nascimento. «Depois, sinto muito a falta das 
minhas amigas, das saídas à noite, dos jantares em 

casa ou das passagens de ano que se começavam 
a organizar três meses antes do acontecimento», 
acrescenta entre sorrisos, sem esquecer as 
«saudades do mar, da tranquilidade ou do sol».
Apesar das dificuldades e das saudades, Marisa 
e Ricardo não se arrependem e continuam 
entusiasmados com a aventura em Londres, a 
segunda fora de Portugal depois de um ano na 
Alemanha. E não tencionam ficar por aqui. «Ainda 
gostava de experimentar viver nos Estados Unidos 
e na Suíça», realça Marisa. Mas Portugal é sempre 
Portugal e as nossas origens nunca ficam para 
trás. Voltar está, definitivamente, nos planos. «Se 
fosse por mim, era já hoje», admite Marisa, embora 
acrescente: «Só depois de concretizado o sonho do 
Ricardo!». O Amor tem destas coisas. E quando é 
Amor, não é sacrifício. É apenas Amor!
Por falar em Amor, esta estória não poderia terminar 
sem a cereja no topo do bolo. Não, ainda não há 
fruto deste Amor, isso fica para depois… Marisa e 
Ricardo preparam-se para casar, depois do pedido 
romântico recente, em Londres. 
Este texto só poderia acabar com um final feliz como 
este. A estória de amor, essa, ainda terá muitos 
capítulos bonitos pela frente.

Emigrei por amor
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O SEU BANCO EM 5 MINUTOS.*

Com o CA Express abra a sua conta sem recorrer às habituais folhas de papel e múltiplas assinaturas, uma vez que 
simplificámos este processo, através de um dispositivo de leitura do Cartão de Cidadão. Dirija-se a uma das nossas 
Agências e teste o nosso melhor.

Abrir uma Conta no Crédito Agrícola é seguro, fácil e agora muito mais rápido.

808 20 60 60
INFORMAÇÕES NA AGÊNCIA OU LINHA DIRECTA:

Atendimento 24h/dia, personalizado 2ª a 6ª feira: 8h30
às 23h30 sábados, domingos e feriados: 10h às 23h.

www.creditoagricola.pt *Após informação pré-contratual.
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FEIRA ANTIGA
9/7

S. Teotónio nã Drome

Animação, artesanato, 
petiscos, entre outras 
surpresas...

15h

espetaculo de danças
10/7

Sociedade Recreativa 
São Teotoniense

Apresentação dos 
grupos de danças da 
SRST e Vis a Vis

16h/18h

KARAOKE AO VIVO
1/7

Sociedade Recreativa 
São Teotoniense

>Bar

21h30
CAMINHADA NOTURNA

30/7

Comissão Social 
de Freguesia

festival sudoeste
4/8 > 7/8

TEATRO DE MARIONETAS
8/8

Cultura à Vontade do 
Freguês

Na Zambujeira do Mar

22h

Festa em Honra de nossa 
Senhora do Mar

8/8

Padroeira da 
Zambujeira do Mar

feira de caça maior
3/9 > 4/9

CMO

Feira anual
29/8

Zambujeira do Mar

feira anual
18/9

S. Teotónio

feira anual
29/9

S. Miguel

Torneio de Futebol de 7
multicultural

3/9 > 4/9

Comissão Social 
de Freguesia

FACECO
22/7 > 24/7

CMO

Feira das Atividades 
Culturais e Económicas 
do Concelho de Odemira

INAUGURAÇÃO
23/7

CMO
Jardim Quinta da Elsa

peça de teatro 
“os fantasmas”

15/7

Sociedade Recreativa 
São Teotoniense

Grupo de Teatro Jovem da 
SRST > Auditório

21h37

jazz e não só
16/7

Sociedade Recreativa 
São Teotoniense

>Terraço

21h30

cantigas d’outrora
28/7

Sociedade Recreativa 
São Teotoniense

Concertos Férias de Verão
>Bar

21h30

Tibórnia
29/7

Sociedade Recreativa 
São Teotoniense

Concertos Férias de Verão
>Terraço

21h30

Lollipop rock e 
rock nã drome

29/7

Sociedade Recreativa 
São Teotoniense

Concertos Férias de Verão
>Auditório

21h30

Envie-nos o seu artigo para: j.f.s.teotonio@mail.telepac.pt

Participe na próxima edição do
Jornal São Teotónio


