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No verão é que
São Teotónio “nã drome”!
A expressão “São Teotónio não drome” (assim
mesmo, num calão mal pronunciado e mal escrito)
é cada vez mais corrente no vocabulário das nossas
gentes mas é nesta fase do ano que ganha todo um
novo significado.
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Teatro
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// Sem idade nem
momento para começar!
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Primeiro ciclo pode
juntar-se à EB 2/3
A ambição é essa: ainda durante o ano
letivo de 2017/2018 o Primeiro Ciclo
deverá juntar-se ao Segundo e Terceiro
Ciclo no pólo da E.B. 2, 3 Engº Rafael
Amaro da Costa, em São Teotónio.
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Desde que entrei na Junta de Freguesia de s. Teotónio, para
além das muitas preocupações uma foi proporcionar aqueles
que sempre levaram uma vida de trabalho e de sacrifícios uma
velhice melhor e mais despreocupada. Ao longo destes 19 anos
sempre juntamos estes idosos em almoços de Natal que todos
recordam. Organizamos as habituais excursões, a locais que
muitos nunca sonhariam conhecer. Relembro de viagens que
fizemos ao Alqueva, a Monsaraz, Vidigueira, Sines e Ourique,
Barragem de Odivelas, a Mértola, a Almodôvar, a Fátima, Mafra,
Sintra, ao Jardim Zoológico, à Fóia, a Santo André, a Sagres,
ao Zoomarine e até fomos a Sevilha (Espanha), estes são os
lugares que me recordo porque foram muitos mais que não me
recordo.
Na altura que escrevo o editorial está planeado para o dia
01.10.2016 uma visita a Aljustrel e às respetivas minas. Para
mim é com orgulho que digo isto pois não me esquece o
sembrante alegre com que via as pessoas (que todas conheço)
nestes momentos de lazer e boa disposição. Desde que o
almoço fosse bom e no convívio não faltasse o tal bailarico,
havendo saúde todos chegavam satisfeitos às suas casas,
prontos para novas aventuras.
Como os tempos mudaram! Quando começamos, há mais de
18 anos a preocupação de quase todos, era não chegar tarde,
porque tinham os animais para tratar, porcos nos chiqueiros,
vacas para agasalhar, etc. hoje praticamente isto já não existe.
As conversas centram-se mais na falta de saúde, dói-me aqui e
ali, “flano” tem a doença tal, “beltrano” sofre disto e daquilo etc.
Os habitantes hoje são outros, os costumes mudam (não sei
se é melhor ou pior) e só nos resta habituar porque remar contra
a maré não vale a pena. Tenho confiança nos nossos jovens
e no futuro que eles nos possam dar. A esperança é a última
a morrer e eu que não concordo com muitas mudanças que a
nossa região tem sofrido, posso estar a sofrer de senilidade e
só o futuro dirá se tinha ou não razão. O tempo será testemunha
disso mesmo.

EUROPAN#13
Azenha do Mar: Apresentado
o projeto vencedor do Concurso!
A Sociedade Recreativa em São Teotónio
foi o palco escolhido para a Sessão de
Apresentação e Debate sobre o projeto
vencedor da Azenha do Mar do Concurso
Europan #13, que decorreu no passado dia
9 de setembro.
A sessão contou com as melhores
propostas para a Azenha do Mar, assinadas
por jovens arquitetos europeus, sendo que
as ideias estarão expostas na Azenha do Mar
até ao próximo dia 6 de novembro. O projeto
vencedor foi o ‘Limenochora’, que na sessão
contou com a presença e apresentação de
Alessandro Labriola, jovem arquiteto italiano
que fez parte da equipa vencedora da cidade
de Bari.
Na Azenha do Mar, as ideias tentaram
dar resposta a uma série de desafios numa
aldeia piscatória de 130 habitantes voltada
para o mar e para a agricultura. A proposta
urbanística teria assim que ir ao encontro de
uma identidade muito própria que se encontra
na Azenha do Mar. E teria que contrariar
uma crescente degradação e exclusão
urbanística identificada no lugar, projetando
uma Azenha do Mar que seja um verdadeiro
cluster de sustentabilidade, tornando-a
atrativa do ponto de vista turístico. O painel
de júris decidiu premiar o ‘Limenochora’
como proposta vencedora, não deixando de
enaltecer os projetos ‘Second Lines’ (também
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italiano, que teve uma menção honrosa),
‘Amphibia’ (grego, que recebeu uma citação
especial) e ‘Resonance(s) as Chan(c)ges’
(projeto português que também recebeu uma
citação especial).
Na sessão de apresentação e discussão
do projeto esteve, para além de Alessandro
Labriola, o Secretário-Geral da Associação
Europan Portugal, Pedro Brandão. E
também se discutiu “A Experiência Europan”
(Bruno Rodrigues, arquiteto vencedor dos
Concursos Europan#9 e Europan#12 e
membro do júri Europan#13), “Azenha do Mar
– A Singularidade e a Construção do Lugar”
(Pedro Rebelo Ramos, Vereador da Câmara
Municipal de Odemira responsável pela área
do urbanismo), “Intervir por uma Comunidade
Sustentável” (Telma Guerreiro, Presidente
da TAIPA – Organização Cooperativa para o
Desenvolvimento Integrado do Concelho de
Odemira).
A honra de encerrar os trabalhos ficou a
cargo de José Alberto Guerreiro, presidente
da Câmara Municipal de Odemira que, junto
da Europan Portugal, foi a grande promotora
deste desafio que agora culminou com a
apresentação da ideia vencedora. Seguirse-á, claro, a execução do projeto e, por
conseguinte, uma Azenha do Mar (ainda)
mais apelativa para quem a visita.
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No verão é que
São Teotónio “nã drome”!
A expressão “São Teotónio não drome”
(assim mesmo, num calão mal pronunciado
e mal escrito) é cada vez mais corrente
no vocabulário das nossas gentes mas é
nesta fase do ano que ganha todo um novo
significado. É que, particularmente no verão,
fica difícil amealhar tempo para dormir (ou
“dromir”) tal a quantidade de eventos que

acontecem na nossa freguesia.
E, com um importante contributo da
Junta de Freguesia de São Teotónio nalguns casos como promotor, noutros
como co-promotor e até mesmo como
facilitador - no cada vez mais vibrante verão
da nossa freguesia, fica é difícil escolher
onde ir.

Festival Sudoeste
// já vai na 20ª edição

Comecemos então pelo evento que tem uma maior
repercussão à escala nacional - e até internacional.
O Festival MEO Sudoeste assinalou a sua 20ª edição
este ano, trazendo a habitual avalanche de campistas
e apaixonados da música e dos festivais de verão para
a Herdade da Casa Branca: nome que para os de fora
significa Festival Sudoeste mas que para nós continuará
a ser sempre a denominação daquela vasta herdade
de muitos hectares, ali plantada entre a Estibeira e o
Malavado, vazia e descampada durante 11 meses e meio
do ano.
A edição deste ano trouxe grandes nomes da música
internacional. A artista Sia foi uma das cabeças de cartaz,

juntando-se a nomes inconfundíveis como o de James
Morrison, Wiz Khalifa, Seu Jorge, Damian Marley, os
portugueses D.A.M.A., Virgul, Diogo Piçarra ou João
Pedro Pais, e os DJ’s Steve Aoki, Martin Garrix, Steve
Angello ou Kura.
A organização confirmou números recorde, com 195
mil pessoas a passarem pela Herdade da Casa Branca. O
dia de sábado, onde atuou Sia, marcou a maior afluência
com 48 mil pessoas no recinto! E, quem lá esteve nesse
dia, não deixou de ficar impressionado com a extensa
moldura humana que acolheu ao MEO Sudoeste.
O regresso do MEO Sudoeste está marcado para o
próximo dia 2 de agosto (até dia 6).

FACECO

// trouxe 30 mil pessoas a São Teotónio
Embora com uma dimensão diferente do MEO
Sudoeste (o âmbito também está longe de ser o mesmo),
o Verão trouxe também nova edição da FACECO - Feira
das Atividades Culturais e Económicas do Concelho de
Odemira, em São Teotónio.
E dificilmente o balanço do evento poderia ser
melhor. Ao evento acorreram cerca de 30 mil pessoas,
confirmando a FACECO como uma referência
incontornável do calendário de verão de toda uma
região.
A FACECO decorreu, como vem sendo habitual, na
segunda metade do mês de julho (dias 22, 23 e 24),
juntando mais de 200 expositores, onde dominaram a
gastronomia, o artesanato, o negócio agrícola ou o gado.
A tudo isto juntam-se, obviamente, os vários momentos
lúdicos, entre atividades diversas e espetáculos
musicais.
O evento é da responsabilidade da Câmara Municipal
de Odemira mas conta também com a importante
colaboração da Junta de Freguesia de São Teotónio. E,
no certame deste ano, juntaram-se como colaboradoras

várias associações: a ACL – Associação de Criadores
Limousine; a CAPRIMIRA – Associação de Criadores
a Raça Caprina Charnequeira; a EABL – Estação de
Apoio à Bovinicultura Leiteira; e a ACPA - Associação de
Criadores de Porco Alentejano.
Destaque ainda para o facto da edição deste ano ter
merecido a presença de membros governamentais. O
evento foi inaugurado por Eduardo Cabrita, MinistroAdjunto, que esteve acompanhado pela Secretária
de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina
Marcelino, e pelo Alto-Comissário para as Migrações,
Pedro Calado. Isto para além da visita do Secretário de
Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Vieira.
Ora, para as noites ficavam reservados os principais
espetáculos musicais, que contribuíram para as poucas
horas de sono dos Fregueses de São Teotóno que
dão mote ao título desta peça. Na edição deste ano
da FACECO atuaram ANAQUIM, ÁTOA ou MELECH
MECHAYA. Isto para além de vários DJ’s e de músicas
populares.
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destaque
A Feira da
Caça Maior
A Feira da Caça Maior tem-se assumido cada vez mais como
evento de referência para toda uma região que tem um grande
dinamismo na Freguesia e no concelho de Odemira em geral,
onde se encontram extraordinárias condições cinegéticas – de
resto, toda a nossa região é bastante procurada pelos praticantes
da caça que aqui encontram um sem-número de zonas de caça,
em particular de caça maior (onde a caça ao javali assume
especial relevância).

FEIRA
ANTIGA
// Feira Antiga “transportou” o Largo do
Quintalão para tempos passados
Embora tenha decorrido há mais tempo, não
podíamos deixar de falar também neste espaço sobre
a Feira Antiga de São Teotónio. Realizada no dia 9
de julho, a iniciativa da Junta de Freguesia de São
Teotónio transporta o centro de São Teotónio (Largo
do Quintalão) para tempos passados.
A adesão tem sido cada vez maior e são os
próprios jovens, habitualmente mais adversos a

estas iniciativas, quem acaba por dar uma dinâmica
diferente com uma surpreendente adesão. A
população de São Teotónio e da Freguesia e zona
envolvente é convidada a vestir-se como se tivesse
acordado nas décadas de 30 ou 40 e muitos dos
participantes surpreendem pela originalidade.
Para além dos trajes de época, também existem
várias atividades temáticas que vão ao encontro do

propósito da iniciativa.
E, como se não bastasse a convivência e a tarde
diferente que ali se passa, também houve prémio
para quem apresentasse o melhor traje!
O espetáculo decorreu durante toda a tarde do
dia 9 de Julho, culminando com a música do Sangre
Ibérico & José Gonçalez e do (inevitável) baile com
Cláudio Rosário.

Animar o verão
A Câmara Municipal de Odemira cumpriu promessa
de “Animar o verão”, com a preciosa colaboração da
Freguesia de S. Teotónio
Para o mês de agosto, a Câmara Municipal
de Odemira lançou o mote de “Animar o verão”,
promovendo uma série de eventos na Zambujeira
do Mar. O rol de eventos contou, sobretudo, com
momentos musicais mas também juntou a estes um
teatro de marionetas no dia 8. A essas atividades
juntaram-se as Festas em Honra de Nossa Senhora
do Mar, nos dias 14 e 15.

Na elaboração do programa rico em atividades
para agosto na Zambujeira do Mar – que no verão
ganha uma dinâmica vibrante com a chegada de um
sem-número de turistas –, a Câmara Municipal de
Odemira contou com a preciosa ajuda da Junta de
Freguesia de São Teotónio que promoveu também
dois eventos inseridos na agenda – inseridos num
programa próprio da Freguesia de São Teotónio
denominado ‘Cultura à Vontade do Freguês’. O
primeiro evento organizado pela Freguesia teve lugar
a 8 de agosto, com o teatro cómico de marionetas

que apresentou a peça ‘O Bolo’. O segundo evento
ocorreu mais perto do final do mês – dia 26 – com o
concerto musical DuoSax Bruno e Lara.
Falando na Zambujeira do Mar, não poderíamos
deixar de mencionar ainda (se bem que já relativo ao
mês de setembro) o Festival do Polvo, que decorreu
entre os dias 23 e 25 de setembro – fechando por
isso em beleza mais um verão em cheio na famosa
vila costeira.
Assim, não é difícil ter saudades do nosso verão.
Para o ano há mais!
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Teatro
sénior
// Sem idade nem
momento para começar!

A

arte de representar não escolhe idades. E
escolhe ainda menos o momento para que
sejam dados os primeiros passos. Da nossa
Freguesia chega um bom exemplo disso. O Teatro
Sénior, apoiado e financiado pela Junta de Freguesia,
arrancou no passado mês de Março, proporcionando
nova atividade lúdica para os idosos da região.
O Teatro Sénior nasceu na Sociedade Recreativa
S.Teotoniense (SRST), com largo histórico de
atividades ao longo das suas várias décadas de
existência. E há até quem faça hoje parte do Teatro
Sénior depois de há muitas décadas atrás ter atuado
noutros grupos de Teatro da Sociedade.
A mentora do projeto é Mariana Parreira, uma
jovem que encontrou aqui um desafio mas também
um ensinamento contínuo (Ver entrevista à parte). É
a própria que admite que trabalhar pela primeira vez
com atores destas idades a surpreendeu. Primeiro
que tudo porque Mariana é da terra e, por tal,
conhece e convive regularmente com os seus atores.
E, confessa, algumas pessoas mais introvertidas
no dia-a-dia chegam ao palco e soltam-se como a
própria não conseguia imaginar. Aí reside a grande
surpresa, admite. E entre os atores, a qualidade e o

à-vontade de alguns também a impressionam.
Estar em palco não é novidade para muitos dos
atores seniores. Isto porque na sua larga maioria estão
já ligados a outras atividades lúdicas, nomeadamente
a performances musicais. Mas, realça Mariana, no
Teatro é diferente e a pressão faz-se sentir de uma
forma mais individual. Aqui, o erro é mais identificável
do que, por exemplo, num grupo de cantares em que
todos têm performances em coro. E isso serve como
pressão extra para quem aqui pisa o palco.
A primeira atuação em público está agendada
para este mês Outubro e Mariana garante que todos
estão preparados… E ansiosos!
A peça que irão representar – “A Viagem” – foi escrita
pela própria Mariana Parreira com a colaboração dos
atores e das suas estórias e memórias. Uma peça
onde se viaja no tempo, recordando outras épocas,
outras tradições e cantares que pertencem ao
imaginário dos mais velhos.
A estreia em Outubro promete. Mas Mariana
já pensa para lá desse dia. Abre as portas a mais
participantes – que terão oportunidade de entrar
na próxima peça – e mostra-se otimista de que a
iniciativa do Teatro Sénior é para continuar!

Atores entusiasmados
com a estreia
Para melhor perceber o impacto desta iniciativa do
Teatro Sénior, resolvemos falar não só com Mariana
Parreira, a mentora do projeto, mas também com
quem está do outro lado, em palco. Maria Marcelina,
residente na aldeia do Malavado, é uma das que
faz parte do grupo e não escondeu que a iniciativa
a deixou satisfeita e que a experiência está a ser
“bastante boa”.
O palco não a assusta – “já estou habituada,
sobretudo nos cantares” –, mas admite que o teatro
“é diferente” pelo desafio que coloca a cada um que
pisa o palco. Maria Marcelina é um bom exemplo de
que a idade no cartão do cidadão não define o que se
pode e não pode fazer e juntou o teatro a uma série
de outras atividades nas quais está envolvida.
Só que, admite, a ansiedade e o contar dos dias
agora está associado a esta nova atividade: “Estou
desejosa que venha a primeira atuação!”. Também
nós, dona Marcelina. Também nós!

A peça “Viagem”
é apresentada já em Outubro
“É uma viagem que parece ser de sonho mas que foi nada
mais nada menos que uma burla organizada. Indignados,
os viajantes organizam um plano para reaverem o seu
dinheiro.”

(

)
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Primeiro ciclo pode juntar-se à EB 2/3
// ainda durante o próximo ano letivo
A ambição é essa: ainda
durante o ano letivo de
2017/2018 o Primeiro
Ciclo deverá juntar-se ao
Segundo e Terceiro Ciclo
no pólo da E.B. 2, 3 Engº
Rafael Amaro da Costa,
em São Teotónio.

A

ambição é essa: ainda durante o ano letivo de 2017/2018 o
Primeiro Ciclo deverá juntar-se ao Segundo e Terceiro Ciclo no
pólo da E.B. 2, 3 Engº Rafael Amaro da Costa, em São Teotónio.
A transferência acarreta um importante investimento na construção
de um novo edifício escolar – o Centro Escolar de São Teotónio –, sendo
que o concurso público para a sua construção foi lançado durante este
mês de setembro – cumprindo os prazos habituais do concurso público
(que decorre até novembro), a obra deverá ter início em meados de 2017
e, com uma empreitada prevista para 9 meses, é de esperar que os

alunos do Primeiro Ciclo se mudem para as
novas instalações ainda durante o período
de aulas do próximo ano letivo.
A obra tem um valor estimado acima
do milhão e seiscentos mil euros e será
financiada pelo atual quadro comunitário – a
respetiva candidatura já foi aprovada. Está
prevista a criação de um espaço novo com
oito salas de aula e quatro salas multiusos,
espaços estes que serão complementares
e podem funcionar como salas de apoio ao

estudo, sala de atividade física e desportiva
e salas de informática e/ou de recursos
didáticos. A envergadura da obra permitirá a
desejável autonomia do novo centro escolar
face ao Ensino do Segundo e Terceiro
Ciclos.
O principal objetivo desta mudança,
juntando todo o Ensino Básico de São
Teotónio num único pólo, é o de aumentar
a qualidade de ensino, em particular do
Primeiro Ciclo que vem tendo algumas
limitações nas instalações atuais. Mas ter
o Primeiro Ciclo dentro do pólo da E.B. 2
e 3 tem outras vantagens, nomeadamente
ao permitir que os alunos do Primeiro
Ciclo tenham acesso ao refeitório escolar,
à biblioteca e ao pavilhão desportivo já
existentes.
No novo espaço, os alunos ficarão
também em maior segurança dada a
existência de portaria. E, não menos
importante, o convívio desde cedo com
os alunos dos Segundo e Terceiro Ciclos
ajudará na sempre difícil transição do quarto
para o quinto ano escolar.

Espaço de Verão 2016
// A ocupação dos tempos livres,
a diversão e o convívio em tempo de férias escolares,
foram os principais objetivos do espaço.

O “Espaço de Verão 2016” promovido pela Junta
de Freguesia de São Teotónio, decorreu durante o
mês de agosto e destinou-se às crianças dos 3 aos 6
anos residentes na freguesia.
A ocupação dos tempos livres, a diversão e o
convívio em tempo de férias escolares, foram os
principais objetivos do espaço. Foram desenvolvidas
muitas atividades e brincadeiras no espaço físico, do
Jardim de Infância de São Teotónio. Mas as inúmeras
saídas e passeios foram sempre os dias prediletos
das crianças. Realizámos três dias de praia, primeiro,
uma manhã em Odeceixe, passados uns dias no
Carvalhal, e por fim passámos um dia na Zambujeira
do Mar, onde fomos à praia de manhã, almoçámos na
ACDRZ e brincámos toda a tarde pela aldeia.

Visitámos muitos locais em São Teotónio, o
novo parque infantil, onde fizemos um piquenique
no pinhal, fomos à FACECO, onde brincámos no
skate park, e praticámos desporto no polidesportivo.
Visitámos a Creche “Os Calculinhos”, onde passámos
uma manhã a interagir com as crianças das diversas
salas e realizámos também por lá muitos almoços
animados. No campo de futebol do G.D. Renascente,
a meio do mês, fizemos mais um dia de atividade
física, regado de corridas, pulos, saltos e muita
diversão, juntamente com as crianças da Creche.
Fomos visitar o Posto da Guarda Nacional
Republicana, onde nos mostraram as instalações
e nos deixaram subir para as viaturas, ligámos as
sirenes e falámos ao rádio.

Na nossa deslocação ao Lar de São Teotónio,
visitámos algumas salas e comemos um lanche
delicioso, uns dias depois visitámos a barbearia do
Sr. José Maria, e alguns rapazes cortaram o cabelo
e tudo.
Na Sociedade passámos um dia muito animado,
vimos uma apresentação de teatro e almoçamos
junto ao terraço.
Assim foi o mês de agosto das crianças da
freguesia de São Teotónio, com muito calor, alegria,
boa disposição, música, desporto, sorrisos, frutas,
doces e culinária, expressão plástica, mergulhos na
piscina, banhos de mangueira, cinema, pinturas faciais
e muitas fotografias para mais tarde recordar.
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Juventude

OPJ 2016
195 votaram no OPJ
dia 29 de outubro saiba o resultado

OPJ 2016 já está em andamento com sete propostas à escolha do freguês
Já foram apresentadas as candidaturas para
financiamento do OPJ – Orçamento Participativo
Jovem 2016, iniciativa lançada pela Junta de
Freguesia de São Teotónio e que tem promovido uma
maior participação cívica dos jovens fregueses.
O OPJ conta com uma verba total de 15.000 euros,
destinada a uma obra material (com um orçamento
máximo de 10.500 euros) e uma obra imaterial
(orçamento máximo de 4.500 euros).
Para este ano, foram selecionadas para votação
duas propostas materiais e cinco propostas imateriais.
A saber:

Propostas Materiais
M-2: Melhoramentos do Polidesportivo junto à E.B.
2, 3, com intervenção em espaço com iluminação e
ajardinamento (valor de 10.500 euros), proposta de
Fernando Parreira para São Teotónio;
M-3: Iluminação do Polidesportivo do Cavaleiro, com
intervenção prevista para o ringue de futebol sintético
da Escola Primária do Cavaleiro (10.500 euros),
uma proposta de Vítor Guerreiro para a aldeia do
Cavaleiro.

Propostas Imateriais
I-1: Cinema ambulante, que visa promover cinema
nas várias localidades da Freguesia de São Teotónio
(4.500 euros), proposta de Rita Felismino Inácio para
toda a Freguesia;
I-2: Espetáculos na Zambujeira do Mar, com
animação cultural na Zambujeira do Mar durante a
época balnear, espetáculos de música ao vivo, teatro
e dança para todas as faixas etárias (4.500 euros),
proposta de Diogo Rosa para a Zambujeira do Mar;
I-3: “Préescolarte”, que visa promover a expressão
dramática e o teatro em todos os Jardins de Infância
da Freguesia (4.500 euros), proposta de Mariana
Parreira para os vários Jardins de Infância na
Freguesia;
I-4: Festival da Juventude em São Teotónio, que visa
promover eventos musicais e desportos radicais para
jovens (4.500 euros), proposta de Lorentso Simeonov
para São Teotónio;
I-5: Roteiro Turístico da Freguesia, que visa criar um
roteiro turístico para a promoção da freguesia (4.500
euros), proposta de Carolina Mimoso Estevão para
toda a Freguesia.
A votação decorreu no mês de setembro, com mesas
de voto itinerantes que percorreram toda a freguesia.

E os vencedores de 2015? Obra Imaterial
concretizada, obra Material em andamento.
Na última edição do Jornal da Junta de Freguesia
de São Teotónio, demos conta da primeira obra
material erguida sob a égide do Orçamento
Participativo Jovem – a Casinha Útil do Cavaleiro,
Proposta Material que venceu o concurso do OPJ de
2014.
Ora, chegados à segunda metade de 2016,
podemos já adiantar as fases de evolução das
propostas vencedoras (Material e Imaterial) do ano
2015. E o grande destaque vai aqui para a Proposta
Imaterial vencedora de 2015, já completamente
concretizada.
Os 4.500 euros previstos foram investidos
em várias visitas de estudo durante o Ano Letivo
2015/2016, abrangendo alunos desde o Jardim
de Infância até ao Terceiro Ciclo. Entre os meses
de Fevereiro e Julho deste ano, um total de 459
alunos estiveram envolvidos numa série de visitas a
diversos pontos do país: desde Lagos a Lisboa, não
esquecendo visitas ao Badoca Park ou ao Zmar – no
final das contas, foram realizadas 11 viagens para
alunos.
Já em relação à Proposta Material vencedora
em 2015, a mesma já se encontra em andamento,
tendo sido encomendados os cacifos com destino à
Escola EB 2/3 de São Teotónio – a obra deverá estar
finalizada nos próximos meses.
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Multiculturalidade
promovida em redor da bola
O Torneio, inserido no âmbito do Plano Municipal para a
Integração dos Imigrantes, teve lugar no Estádio das Figueiras,
recinto do Grupo Desportivo Renascente de São Teotónio, reunindo
equipas com um misto interessantíssimo de origens.

A multiculturalidade faz cada vez mais
parte da nossa Freguesia, com a chegada de
imigrantes das mais variadas origens, etnias
e geografias. E o saber receber faz parte das
responsabilidades de quem acolhe.
Ora,
São
Teotónio
promoveu,
no
fim-de-semana de 3 e 4 de setembro, uma nova
iniciativa lúdica tendo em vista um espevitar
da integração e o convívio intercultural, desta
feita em redor de uma bola de futebol: o
Torneio Intercultural de Futebol 7.
O Torneio, inserido no âmbito do Plano
Municipal para a Integração dos Imigrantes,
teve lugar no Estádio das Figueiras, recinto
do Grupo Desportivo Renascente de São
Teotónio, reunindo equipas com um misto

interessantíssimo de origens. A equipa
vencedora, por exemplo, era composta por
jogadores provenientes da América do Sul,
Europa de Leste ou Ásia – as regras ditavam
que cada equipa reunisse jogadores de, pelo
menos, três nacionalidades diferentes.
A organização do evento foi da
responsabilidade do Município de Odemira,
em parceria com o Projeto ST-E6G (promovido
pela TAIPA), com a Junta de Freguesia de São
Teotónio e o Grupo Desportivo Renascente.
No final, o que menos interessa é quem
ganha. Porque ganhamos todos. E ganha a
integração numa Freguesia cada vez mais
multicultural.

Nova época
de futebol
já em fase de
preparação
// A preparação do Renascente de São Teotónio
começou mais cedo, sobretudo porque o Campeonato
Distrital dá o pontapé de saída antes do Inatel.

“as regras ditavam que cada equipa
reunisse jogadores de, pelo menos, três
nacionalidades diferentes.”

O verão aproxima-se do fim e, como
é sabido, fim de Verão coincide com o
regresso do futebol um pouco por todo o
País. Ora, na nossa Freguesia as coisas não
são diferentes e já está em fase adiantada a
preparação da nova época para a equipa do
Renascente, na Primeira Divisão Distrital, e
para as equipas do Malavado e do Cavaleiro,
no Campeonato do Inatel.
A preparação do Renascente de São
Teotónio começou mais cedo, sobretudo
porque o Campeonato Distrital dá o pontapé
de saída antes do Inatel. Da equipa de
São Teotónio saíram alguns jogadores
importantes, em particular para o rival do
Praia de Milfontes, mas a expectativa é de

que as entradas colmatem essas lacunas.
Já no Malavado e no Cavaleiro, as mexidas
deverão ser menos, sobretudo porque ambas
as equipas vivem bastante dos jogadores
das próprias aldeias e localidades vizinhas –
e, diga-se, é difícil ver um jogador trocar um
clube pelo outro, dada a rivalidade existente.
O objetivo primordial, a nível desportivo,
é fazer melhor do que na época passada,
como admitiram os responsáveis dos clubes
ao Jornal da Junta de Freguesia de São
Teotónio. Mas, em particular na versão
mais amadora do Inatel, a convivência,
a integração e a atividade física regular
assumem tanta ou maior importância do que
os resultados finais.
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Concelho de Odemira já tem
a sua Associação de Mariscadores
O Jornal da Junta de Freguesia de São Teotónio falou com Márcio Salvador, mariscador
do Cavaleiro que preside à Associação, o qual argumentou que “defender os direitos dos
mariscadores do Concelho de Odemira” é a grande missão desta nova entidade.

N

asceu há alguns meses – antes do Verão – e
apresenta-se como a entidade que vem lutar pelos
direitos dos mariscadores e contra alguns fatores
que identifica como prejudiciais para aqueles que se
dedicam à apanha do marisco mas também para a
qualidade do mesmo – em particular do perceve, que
como sabemos é bastante rico e apreciado na nossa
zona.
Falamos da Associação de Mariscadores do
Concelho de Odemira, com sede na Zambujeira do
Mar mas com uma abrangência a toda a costa do
Concelho.
O Jornal da Junta de Freguesia de São Teotónio
falou com Márcio Salvador, mariscador do Cavaleiro
que preside à Associação, o qual argumentou que
“defender os direitos dos mariscadores do Concelho
de Odemira” é a grande missão desta nova entidade.
“Na nossa opinião, existem uma série de regras que
estão mal feitas”, refere Márcio Salvador, justificando
assim a criação da Associação. A isto juntava-se o
facto de faltar uma Associação de Mariscadores em
Odemira, como outras idênticas que já existiam em
Concelhos vizinhos - nomeadamente no de Aljezur,
onde as reivindicações dos mariscadores são muitas
vezes coincidentes.
Entre as regras que Márcio Salvador identifica
como “mal feitas” está a que proíbe “apanhar perceves
nas pedras ilhadas” (por ser em zona do Parque

Natural), rochas onde se encontra muito marisco de
qualidade. Ora, a regra ganha uma dimensão maior
dado que no Cabo Sardão, por exemplo, existem
cerca de “50 pedras ilhadas” que ficam assim fora do
alcance dos mariscadores.
Perde o mariscador e perde-se a qualidade do
perceve! E é precisamente na luta por melhores
condições para os seus mariscadores e melhor
qualidade do perceve apanhado que está a
Associação, hoje com cerca de 20 membros com
quotas pagas. O número de sócios - espera a
Associação - tenderá a crescer, até porque com o
passar do tempo esta começará a ser mais conhecida.
E as portas estão abertas “para toda a gente”,
frisa Márcio Salvador, salientando que dos 20 actuais
associados, cerca de metade nem são mariscadores:
“não têm licença mas querem adquirir”.
Para além das reivindicações e das lutas que
trava, a Associação dos Mariscadores do Concelho
de Odemira quer ir mais além nas atividades por
si desenvolvidas. “Temos pensado realizar alguns
eventos no futuro para conseguir mais dinheiro”,
refere o presidente da Associação.
A lei da proibição da apanha do perceve em pedras
ilhadas já tem algum tempo e Márcio Salvador teve
que se habituar a lidar com a mesma nos seus largos
anos de mariscador – especializado no perceve,
também gosta de ir ao mar procurar outros tipos de

marisco. Com muitos anos de mar, Márcio tem licença
desde que a mesma foi tornada obrigatória e a sua
experiência pesou na hora de decidir quem iria ficar
à frente da Associação. Isto apesar de o próprio ser
mais modesto na justificação que dá: “Alguém tinha
que ficar como presidente…”.
Como mariscador experiente, Márcio Salvador
deixou ainda alguns conselhos a quem se aventura
no mar. “Temos que estar sempre atentos ao mar,
nunca voltar costas”, começa por referir, quando
questionado sobre o que costuma dizer aos menos
experientes que se aventuram no mar. E, não menos
importante, há que preservar o marisco e saber
apanhar: “As pessoas devem apanhar o perceve já
com a medida, para não estragar”.
E que medida é essa? Pois, essa é outra questão
para a qual a Associação está atenta. Márcio Salvador
defende que a medida mínima (dois centímetros de
unha) imposta para a apanha do perceve está um
pouco desadequada à realidade da nossa zona, dado
que “aqui o perceve com um centímetro e meio já é
perceve de boa qualidade”.
É apenas mais uma situação para a qual a
Associação se mostra atenta. Pelo bem dos nossos
mariscadores, do nosso perceve (e, por conseguinte,
da nossa gastronomia e do nosso turismo), esperamos
que tenham sucesso na sua luta.
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// Freguesia apoia a Cautchú no projeto

São Teotónio em Movimento
A Freguesia de São Teotónio assinou um protocolo
de colaboração com a Cautchú – Associação de
Promoção e Desenvolvimento do Desporto para o
projeto “São Teotónio em Movimento”, que conta já
com cerca de 200 participantes em quatro localidades
da Freguesia: Brejão, Malavado, Relva Grande e São
Miguel.
O projeto já tem dois anos de existência, tendo
começado também por iniciativa da Junta de
Freguesia através de estágios a dois jovens da
Freguesia – David Viana e Madalena Guerreiro.
E, para que o trabalho dos últimos dois anos não
fique por aqui, a Junta de Freguesia decidiu dar
continuidade ao mesmo através do protocolo agora
assinado com a Cautchú.
O “São Teotónio em Movimento” foi impulsionado
desde o primeiro momento pela Freguesia como

uma excelente ferramenta para dar continuidade à
aposta no desporto para todos – até porque o projeto
está vocacionado para todo o tipo de público mas
tem bastante procura de públicos muito específicos,
nomeadamente idosos – e na promoção de uma
vida saudável. As atividades do “São Teotónio
em Movimento” têm captado públicos variados e
abrangem também, desde o seu início, a IPSS na sua
valência de creche.
A Cautchú é aqui uma peça-chave para cumprir
esses desígnios da Junta de Freguesia, vocacionada
para o desenvolvimento deste tipo de atividades
e também dotada dos profissionais licenciados na
área e com provas dadas nos últimos dois anos na
promoção de atividade física da população em geral.
O protocolo prevê o desenvolvimento e
organização de atividades e eventos desportivos,

num projeto onde a Junta de Freguesia de São
Teotónio é a entidade responsável pela promoção e
dinamização de atividades, contando porém com a
Cautchú como parceira e corresponsável.
Financeiramente, o projeto será dotado de
um financiamento de 7 mil euros da Junta de
Freguesia de São Teotónio – aplicados na aquisição
de equipamentos e numa série de outros fatores
imprescindíveis para o bom funcionamento do projeto.
Na prática, teremos então duas aulas por semana
nas quatro localidades acima referidas, às quais se
juntará uma aula por semana para os utentes das
IPSS.
O protocolo entrou em vigor no dia 15 de setembro
numa janela temporal que perdurará até 15 Junho de
2017. Teremos, portanto (e no mínimo), mais um ano
de “São Teotónio em Movimento”.

ACT E CONSÓRCIO CLAIM
PROMOVERAM SESSÃO DE
ESCLARECIMENTO

MARE
Mimos

// a 29 de setembro na junta de
freguesia de são teotónio
// Atividades Recreativas e Educativas

No passado dia 29 de Setembro teve lugar, no edifício da Junta
de Freguesia de São Teotónio, uma Sessão de Sensibilização e
Esclarecimento sobre questões relacionadas com as Relações
Laborais e a Segurança e Saúde no Trabalho, direcionada para o
caso concreto do trabalho agrícola. Esta sessão, onde estiveram
cerca de 70 pessoas ligadas à atividade agrícola, foi promovida pelas
entidades responsáveis pelo Consórcio CLAIM, e dinamizada pelos
inspetores da Unidade Local do Litoral e Baixo Alentejo da Autoridade
para as Condições de Trabalho (ACT).
Esta ação teve como objetivo desmistificar, debater e esclarecer
questões ligadas à legislação do trabalho na atividade agrícola de
modo a combater a exploração laboral e promover uma contratação
informada, consciente e legal de trabalhadores agrícolas.

No passado dia 17 de agosto as crianças
da Zambujeira do Mar, que frequentaram
as atividades em férias de verão do Espaço
MARE Mimos, Atividades Recreativas e
Educativas, visitaram o Centro Ciência
Viva do Lousal. Esta visita teve o apoio
da Junta de Freguesia de S. Teotónio e
proporcionou novos conhecimentos e
momentos inesquecíveis às crianças.Toda
a zona das antigas minas do Lousal, de
onde se extraiu pirite durante muitos anos,
foi reabilitada e é hoje um espaço visitável
por crianças e adultos onde se pode ficar
a conhecer a história desta região mineira
e dos seus resistentes habitantes.
As crianças puderam aprender que
esta mina faz parte da Faixa Piritosa
Ibérica tal como as minas que existiram na
região de Odemira.
Percorreram também uma das galerias
da mina e a corta mineira com as suas
lagoas lindíssimas e edifícios onde
aconteciam as diversas atividades ligadas

à exploração de minério.
Visitaram depois o interessante
Centro Ciência Viva do Lousal onde
puderam aprender Biologia, Geologia,
Química e Física no Banho de Ciência
(antigo balneário dos mineiros que
foi reconvertido num espaço cheio de
atividades experimentais).
As crianças puderam depois aplicar
todos os conhecimentos adquiridos
experimentando o papel de mineiros na
Mina para Gente Pequena, um espaço
que reproduz todas as fases da mineração
desde a extração do minério do subsolo
até ao seu transporte para a fábrica que
transformava pirite em fertilizantes para o
solo.
Esta visita contribuiu, seguramente,
para a consolidação da Educação das
crianças da Freguesia de S. Teotónio
ampliando a sua perspetiva sobre o país e
sobre a sua região.
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Passeio dos
Idosos 2016
// Foram feitas as visitas guiadas ao Museu Municipal,
Moinho de Maralhas, Mina de Algares, Ermida de
Nossa Srª. do Castelo e Casa das Artes.

A Freguesia de S. Teotónio promoveu o habitual
passeio dos idosos no passado dia 1 de outubro,
coincidindo este ano com o dia internacional da
pessoa idosa.
Saímos logo pela manhã com destino à vila de
Aljustrel, onde fomos recebidos e acompanhados
por colaboradores do Município de Aljustrel e da
Universidade Sénior.
Foram feitas as visitas guiadas ao Museu
Municipal, Moinho de Maralhas, Mina de Algares,
Ermida de Nossa Srª. do Castelo e Casa das Artes.
O almoço convívio realizou-se no Parque

Desportivo de Aljustrel, seguido de animação musical
com o acordeonista “Paulo das Vacas”, um momento
de poesia, e uma aula de zumba.
Numas breves palavras, os autarcas presentes,
Nelson Brito, presidente da Câmara Municipal
de Aljustrel, e José Manuel dos Reis Guerreiro,
presidente da Junta de Freguesia de S. Teotónio,
sublinharam a importância destes momentos de
alegria, partilha e convívio, sendo uma aposta forte
da autarquia e visa continuar a estimular a vida ativa,
quebrar o ciclo de solidão e de isolamento (que tantas
vezes acompanha o quotidiano de muitos idosos).

!
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Esta que é uma iniciativa solidária para com este
grupo da nossa população, que espera carinho de
todos nós e reconhecimento pelo contributo que já
deram para a nossa terra.
No final do dia, o regresso a casa fez-se com
boa disposição, não faltando nos autocarros as já
conhecidas quadras e anedotas.
A Freguesia de S. Teotónio agradece ao Município
de Aljustrel a imprescindível colaboração prestada
para a realização deste evento com sucesso.

O que mais pode fazer a autarquia
pelos idosos da nossa região?

“Que a Freguesia saiba dar conforto
aos idosos, que são os seus mestres de
sabedoria”
Nuno Campos / 36 anos

“Acho que deviam promover mais
passeios e mais convívios”
Filomena Viana / 59 anos

“Já existe uma participação mais ativa das autarquias,
no entanto a questão dos serviços de saúde e higiene ao
domicílio, bem como alimentação e outras necessidades
diárias, serão sempre fatores que se podem melhorar
para dar maior qualidade de vida aos idosos”
Miguel Galego / 26 anos

“Acho que deviam criar mais um
novo Lar.”
Ausenda Salvador / 57 anos

“Deviam criar ou reforçar as visitas aos
idosos que vivem isolados ou sozinhos”
Nuno Nobre/ 26 anos

“Acho que deviam reforçar os cuidados
a ter com a população mais isolada da
nossa Freguesia”
Leonardo Miguel / 20 anos

“Mais atividades desportivas, é uma
“entretenga” para passar o tempo senão
temos o stress de não saber o que fazer”
Raul Catarino / 75 anos
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Malavado
“Geograficamente plantada entre a ‘vila’ (Odemira) e a ‘aldeia’ (São Teotónio),
no Malavado vivem de forma permanente apenas algumas centenas de
habitantes.”

O nome é curioso e habituado a fazer parte de
rúbricas cómicas sobre localidades portuguesas com
nomes fora do habitual. Mas as pessoas do Malavado,
embora habituadas, cresceram habituadas a ouvir
piadolas relacionadas com a sua higiene pessoal.
Só que no Malavado (que antigamente se escrevia
Mal-Lavado) a higiene fica a cargo de cada um. E, até
prova em contrário, as pessoas do Malavado cheiram
tão bem ou melhor do que qualquer outra.
Geograficamente plantada entre a ‘vila’ (Odemira)
e a ‘aldeia’ (São Teotónio), no Malavado vivem de
forma permanente apenas algumas centenas de
habitantes. Só que, por estes dias, a pacata aldeia
conta com um volumoso acrescento de população
proveniente, sobretudo, de países asiáticos,
mão-de-obra para as várias actividades agrícolas que
proliferam na zona.
No Malavado, existem actualmente dois cafés.
Cada um do seu lado da estrada principal, a equilibrar
os pratos da balança. De um lado, o Café Guerreiro,
onde o ‘Garcias’ (como Garcia Guerreiro é conhecido
por ali) gere o espaço com a sua mulher Eugénia e
agora com a preciosa ajuda da filha Susana Guerreiro.
Ali, jogam-se intermináveis jogos de sueca, umas
vezes para a bebida e outras para o rebuçado – sim,
porque a muitos jogadores já lhes falta a saúde para
beber toda a tarde.
No outro lado da estrada temos o Café Caniço, há
algumas décadas nas mãos do Ti Augusto (Augusto
Farias) e da Dona Rosa (Rosa Farias). O espaço é
mais procurado pelos mais jovens (que, acreditem,
são muitos face à população total da aldeia),

sobretudo devido à existência do salão de jogos –
mas também porque ali se pode ver (e discutir!) muito
futebol na televisão.
Para além dos cafés, não há muito mais comércio
no Malavado. Existe a Carpintaria Guerreiro, também
ela à beira da estrada principal, nas mãos de António
Guerreiro e do seu filho Luís Guerreiro. E depois,
existe o Mini-mercado Rafael, mercearia sob gerência
de Rosa Rafael. Para além disso, destaque ainda
para as estufas da Atlantic Growers (conhecida ainda,
por muitos, como Plantavado), nas quais esteve há
um par de anos o antigo Presidente da República,
Aníbal Cavaco Silva – será este o grande momento
da aldeia até aos dias de hoje?
Dada a localização privilegiada – um pouco à
imagem de qualquer povoação da nossa Freguesia
–, o Malavado também reúne alguns espaços para
passar férias na cada vez mais procurada paz
alentejana. E, deixem-me dizer-vos, vale a pena ver
o pôr-do-sol no Malavado.
Mas não há só cafés, casas e estradas no
Malavado. Bem pelo contrário. Não podemos deixar
de falar das pessoas, que são essas que fazem as
terras. E no Malavado há muita gente boa. E gente
ativa. Para começar, a aldeia, embora de dimensões
reduzidas e com pouca população, tem conseguido
manter a sua equipa de futebol, a participar no
Campeonato do Inatel. E, na grande maioria dos
anos, composta sobretudo pelos jovens (lá está, são
muitos!) da própria aldeia.
Falando de pessoas, não se poderia passar ao
lado do grupo “As Ceifeiras do Malavado”, criado há

alguns anos e que faz dos cantares a sua principal
atividade. O Grupo começou por ser maioritariamente
composto por pessoas seniores mas dele fizeram
parte também alguns jovens. Entretanto, com o
passar dos anos, as “Ceifeiras” são cada vez menos
e algumas delas de fora da aldeia. Mas persistem
nos seus cantares e, aqui e ali, em atividades
organizadas – a aldeia habituou-se a celebrar a Festa
em Homenagem à Nossa Senhora das Missões, no
mês de Agosto, mas por falta de pessoas disponíveis
para ajudar, a mesma não acontece há dois anos – o
que não significa que não possa voltar no futuro!
Mas de onde vem o nome ‘Malavado’? Há diversas
versões mas na aldeia assume-se uma como a mais
‘oficial’. É a versão da Dona Rosa – essa mesma,
a do Café Caniço – que vai sendo assumida como
a mais perto da verdade. Conta a Dona Rosa que
o nome teve origem num senhor que ali vivia, bem
antes de se erguerem todas aquelas casas que hoje
se veem. Senhor esse que, supostamente, teria uma
higiene, digamos, pouco cuidada. O senhor, que era
mal lavado, acabou por dar a ideia para o batismo
daquele sítio.
Não se sabe se a versão é a verdadeira. Ou
sequer se o nome ‘Malavado’ vem verdadeiramente
da junção das palavras ‘Mal’ e ‘Lavado’ ou tem origem
num aportuguesamento de uma palavra com outras
origens – nomeadamente de origem fenícia, como
aponta o professor e investigador Fernando Almeida.
Mas ali, no Malavado, assume-se a versão da Dona
Rosa sem complexos. Talvez pelo hábito.
Sobre a higiene pessoal, cada um sabe de si…
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Enquanto atores, dão o
seu melhor, por isso são os
melhores!

Mariana Parreira

Como surgiu a ideia e a oportunidade de avançar com o Teatro Sénior?
Em primeiro lugar, a Sociedade Recreativa S.Teotoniense (SRST) é
uma associação com mais de cem anos de história e dela fizeram sempre
parte as artes do espetáculo. Dessa forma, mais importante que a vontade
de revitalizar o espaço físico, seria revitalizar a atividade cultural que nele
existia. E isso acabou por acontecer antes da reabertura do espaço.
Mas a sua reabertura trouxe a aproximação das pessoas que ainda
conheceram a Sociedade no seu esplendor e que partilharam as suas
vivências que, dentro ou fora da Sociedade, fizeram parte de uma geração.
E que, apesar de hoje essa geração já ser considerada sénior, se encontra
ativa e com vontade de viver coisas novas tanto na música, como no teatro,
não fossem eles de S.Teotónio!
E para tornar possível o “sonho” de voltar a fazer teatro com estas
pessoas, a SRST juntou-se à Freguesia de S.Teotónio, que apoia
financeiramente todo o projeto, proporcionando assim ao público sénior um
momento de equilíbrio individual e social, promovendo também a atividade
cultural na freguesia.
Está agendada para Outubro a primeira atuação em público. Como
está a correr a preparação e como estão os atores seniores a lidar com
a aproximação do momento?
Como é normal em todos os grupos de teatro, a aproximação da estreia
é sempre motivo de nervosismo e ansiedade, mas também é mais próximo
da estreia que nos dedicamos mais, sentimos a necessidade de mais
ensaios e começa a preparação dos figurinos e adereços. Mas faz tudo
parte!
Que desafios tem encontrado em trabalhar com atores seniores? Que
diferenças encontra? Como são eles enquanto atores?
O maior desafio tem sido o da motivação. Manter o grupo equilibrado e
coeso até ao final! As diferenças surgem com as características dos grupos.
Sendo este um grupo sénior, tem obviamente características diferentes,
que se prendem pelo facto de serem de uma geração diferente.
Enquanto atores, dão o seu melhor, por isso são os melhores! Os que
ficam em casa não sei como são!
Fale-nos um pouco da peça que vão apresentar em Outubro, a
“Viagem”.
É uma viagem que parece ser de sonho mas que foi nada mais nada
menos que uma burla organizada. Indignados, os viajantes organizam um
plano para reaverem o seu dinheiro. E acabará tudo bem, porque como
sempre nestas coisas, o que conta são as pessoas. Se a companhia for
boa, estamos bem em qualquer lugar!
Qual o papel da Junta de Freguesia em todo o processo do Teatro
Sénior?
O papel da Junta de Freguesia foi fundamental, pois mostrou desde logo
interesse na iniciativa, acabando por estabelecer parceria com a Sociedade
Recreativa S.Teotoniense, apoiando o projeto na sua totalidade.
Assim sendo, em nome do grupo de teatro e da Sociedade iremos
agradecer em forma de espetáculo, com a apresentação muito em breve
da peça “A Viagem”. Fiquem atentos!
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