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“São Teotónio Antigamente” é o novo livro 
de Zé Viana que nos faz viajar na história.

Ao longo de duas páginas, mostramos aos 
fregueses as diversas ofertas existentes na 
Freguesia de São Teotónio... 

// Um mundo inteiro 
dentro de um espetáculo

AL
TEO
BÚ

Inserido nas comemorações dos Dias da Interculturalidade, 

no âmbito do “Odemira Integra - Plano Municipal para a 

Integração de Imigrantes”, a vila de São Teotónio foi palco, 

no passado dia 12 de novembro, do espetáculo AL-TEO-BÚ.

Freguesia com Desporto 
para todos os gostos!

ODEMIRA 
ACREDITA 

EM TI> Contigo, surge para te ajudar a encontrar 
a melhor solução para a tua ideia/projeto, 
pois é através da partilha de informações, e 
com os parceiros certos, que vais conseguir 
concretizar o teu projeto de vida.

LIMPAR ODEMIRA
foi um sucesso!

// Lixo recolhido reverteu em alimentos 
para os mais necessitados

O milho e o feijão 
voltaram a ser estrelas de 
novo no  festival
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Acabei de ler o livro do meu amigo José Viana 
«S. Teotónio Antigamente». Gostei! Julgo que 

no essencial transmite o que foi S. Teotónio noutros 
tempos, alguns já longínquos para os meus 63 anos. 

Tal como o autor lembra há passagens contadas 
que poderão não ter sido exatamente como se conta, 
mas os anos que passaram são muitos, e as fontes 
das informações obtidas poderiam por vezes já não ter 
presente integralmente o que na realidade se passou.

Tirando este pequeno reparo, quero deixar aqui 
o meu apreço para o Zé Viana, pelo seu amor a São 
Teotónio e por este legado (livro) que nos deixa fruto 
de muita pesquisa, muita vontade e de certeza muito 
trabalho. Como afirmei no inicio, eu gostei, e de certeza 
que a maior parte dos que viveram e conheceram o 
antigamente gostarão, se ainda não leram, aconselho-
vos a ler.

Hoje como todos sabemos a realidade é outra, para 
pior na minha modesta opinião. Os tempos mudaram, 
a situação mudou, os antigos barrancos hoje são 
novas ruas, as antigas cercas deram lugar a casas e 
até a própria população mudou. É certo que algumas 
coisas poderão estar melhor, mas o orgulho em ser S. 
Teotoniense e reconhecer que o antigamente também 
tinha muito de bom, não deve ser esquecido.

Tal como o Zé Viana, bem escreveu no seu livro os S. 
Teotonienses do antigamente eram mais voluntariosos 
e verdadeiros amantes da sua terra, sofrendo na altura 
muito mais dificuldades do que as que sentimos hoje.

Continua e continuará a haver sempre amantes 
desta terra maravilhosa, mas devemos continuar a 
estar atentos e não aceitar que nos imponham certos 
desenvolvimentos cujos resultados para a freguesia 
não são os que se apregoam.

 A Zambujeira está exuberante
Tem empedrados novos, tão perfeitos,
Lindos alegretes, de vegetação constante
Agradáveis bancos de granitos, feitos!
 
Suas inclinações, bem estruturadas,
Robustas e harmoniosas,
Revestidas por belas calçadas,
E escadas graníticas, muito vistosas!
 
Sua escada em madeira, muito valiosa:
Para muitos é novidade,
Alta, bela e esplendorosa
Para outros é muita vaidade!
 
As ruas estão mais bonitas,
Suas esplanadas são originais,
Os veraneantes acham-nas catitas,
Por esse modelo de: todas iguais!

Tem capela linda e singela
E candeeiros novos, a iluminar
Rodeada de pinheiros, ficou mais bela
Eles nos encaminham, a ela ir rezar!
 
De fronte à capela, a perder de vista,
Há o Oceano em todo o seu esplendor
Este nosso Mar, que tanto nos conquista,
Extensão imensa, desse Mar maior! 
 
O Palheirão, que nós avistamos
Rochedo que é refúgio a muitas gaivotas,
Nossa referência através dos anos
Serve de orientação a muitas rotas!
 
A Zambujeira é maravilhosa,
Recebe muito bem quem a visita,
Depois do restauro, ficou mais formosa
É acolhedora e muito bonita!
 

                                Luciana Rocha
apaixonada pela Zambujeira do Mar

Ainda mais bonita!
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Errata

Pessoal operacional da Freguesia 
recebe novas fardas

José Manuel Guerreiro
Presidente da Junta de Freguesia de S. Teotónio

// Edição Nº 7 do Jornal São Teotónio

A Freguesia de São Teotónio investiu na aquisição 
de novo fardamento (ver fotografia) para o seu 

pessoal operacional e de transporte de ambulância.
O investimento insere-se no plano de 

modernização da Freguesia, mas também surge 
como forma de valorização dos seus recursos 
humanos. Para além disso, os novos fardamentos 
reforçam as medidas de segurança no trabalho, um 
indicador de extrema relevância para a Freguesia 
de São Teotónio.

Caras e caros leitores, na edição anterior foi publicado um artigo com um lapso que somos a 
corrigir.

Pagina 4, texto com o título “Feira Antiga”, primeiro parágrafo: onde se lê “Realizada no dia 9 
de julho, a iniciativa da Junta de Freguesia de São Teotónio transporta o centro de São Teotonio 
(Largo do Quintalão) para tempos passados”. Deveria ter sido escrito o seguinte texto que agora 
corrigimos: “Realizada no dia 9 de julho, a iniciativa da Associação “Nã Drome” com o apoio da Junta 
de Freguesia de São Teotónio transporta o centro de São Teotonio (Largo do Quintalão) para tempos 
passados”. Pedimos desculpa pelo lapso.
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Longe vão os tempos em que miúdos e graúdos 
desesperavam por oportunidades para a prática 

desportiva, em ambiente competitivo ou simplesmente pelo 
convívio e benefícios da atividade física regular.

É por aí que deve começar este texto. Facilmente se percebe 
que a atividade física ganhou especial importância na agenda 
de qualquer um de nós e, nos dias de hoje, poucos ficam 
indiferentes aos benefícios para a saúde provenientes de uma 
rotina onde entre também o exercício físico. E este fator é, 
mais do que qualquer outro, o grande impulsionador de uma 
Freguesia com uma oferta cada vez mais diversificada de 
atividades, para todos os gostos e todas as idades.

Ao longo destas duas páginas, mostramos aos fregueses 
as diversas ofertas existentes na Freguesia de São Teotónio 
cuja promoção está a cargo de várias coletividades que, 
nalguns casos com muito esforço, vão criando oportunidades e 
variedade. Quem sabe não vos desperte um súbito interesse em 
alguma delas…

Nesta análise, começamos pela 
vila de São Teotónio, na qual o 

Grupo Desportivo Renascente se vem 
perfilando como grande dinamizador da 
atividade desportiva de toda uma região. 

O futebol sénior masculino, hoje 
na Primeira Divisão Distrital de Beja, 
apresenta-se como a atividade principal 
e com mais história no clube fundado 
em 1945. Mas mesmo aqui tem-se 
assistido a uma evolução significativa 
no clube, cada vez menos amador, 
beneficiando de dirigentes e jogadores 
cada vez mais competentes, assim 
como de infraestruturas adequadas 
ao crescimento que se quer – o 
campo relvado ou as intervenções nos 
balneários foram dos investimentos 
recentes mais importantes para o 
crescimento do clube e, em particular, 
da equipa sénior masculina. 

Mas quando se fala em futebol no 
Renascente, há muito que este não se 
limita ao futebol sénior masculino. Hoje, 
o clube tem uma oferta variada para 
vários escalões, desde os Benjamins 
aos Veteranos – consoante os anos e a 
qualidade geracional disponível, o clube 
tem inscrito equipas em vários escalões 
de formação.

Desengane-se, porém, se pensa que 
para fazer desporto mais a sério em São 
Teotónio tem que correr atrás de uma 
bola. O próprio Renascente tem variado 
a oferta, indo ao encontro da procura da 
população local, e é cada vez mais um 
clube eclético. Se correr não é consigo e 
se acha que o seu forte é a pontaria, há 
sempre a hipótese de avançar para as 
equipas de Bilhar ou de Dardos que vão 
participando em diversas competições 
regionais.

A nível desportivo, as aldeias do Cavaleiro e do Malavado têm conseguido 
também – e nalguns anos a muito custo! – manter em atividade as suas 

equipas de futebol sénior masculino no Campeonato do Inatel. Aqui, embora 
importante, a competição passa para segundo plano e é o convívio e a vontade 
de ‘dar uns toques’ ao domingo que assumem protagonismo e cativam todos os 
anos jovens da região para a prática desportiva.

Os clubes do Malavado e do Cavaleiro são, infelizmente, os dois resistentes 
da Freguesia neste campeonato que chegou a contar com equipas da 
Zambujeira do Mar (que conseguiu a melhor prestação de sempre de uma 
equipa da Freguesia), do Brejão e de São Miguel.

Freguesia com 
Desporto para 

todos os gostos!

Renascente //cada vez mais eclético

No Malavado e no Cavaleiro 
// joga-se futebol

//desporto

> O futebol sénior masculino, hoje na Primeira Divisão Distrital de Beja, apresenta-se 
como a atividade principal e com mais história no clube fundado em 1945.
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Cautchú com papel relevante 
na formação de jovens andebolistas

Associação ADMIRA 
dedica-se aos desportos 

de combate

A Cautchú, associação que visa a promoção e o 
desenvolvimento do desporto na nossa região, 

tem sido outro dos importantes dinamizadores da 
atividade desportiva na freguesia, tendo um papel 
fundamental em particular no trabalho de formação 
de jovens – apresenta-se à população como uma 
associação que visa desenvolver e fomentar a prática 
de atividades desportivas, com vista a promover o 
bem-estar e saúde através da educação desportiva, 
social e cultural.

O andebol é a modalidade exclusiva na oferta da 
Cautchú, com cinco escalões de formação: 4kids Misto 
(dos 5 aos 8 anos), Bambis Femininos e Masculinos, 
Minis Femininos e Masculinos e Infantis Femininos. 
Para além disso, conta também com cinco Escolas de 
Andebol, em São Teotónio, Odemira, V.N.Milfontes, 

Colos e Sabóia, nos escalões de base 4kids e Bambis. 
Fundanda no final de 2013 e com sede em 

São Teotónio, a Cautchú surgiu da vontade de 
«proporcionar um leque de atividades desportivas, 
em complemento às já existentes na freguesia e no 
concelho de Odemira», conta-nos Pedro Almeida, um 
dos mentores do projeto que conta com a dedicação 
de um conjunto de licenciados na área da educação 
física e desporto.

Saliente-se ainda que a Cautchú conta também 
com atividades para os idosos, por intermédio de 
dois acordos de colaboração: um com o Município 
de Odemira para a implementação técnica do Projeto 
Viver Ativo (Desporto Sénior); outro com a Junta de 
Freguesia de S. Teotónio para a implementação do 
Projeto S. Teotónio em movimento (também ao nível 

do Desporto Sénior). Desenvolve ainda, também em 
colaboração com o Município de Odemira, o Projeto 
Infância Ativa, de atividade física e desportiva em toda 
a rede de pré-escolar público do concelho. Dá para 
perceber facilmente o papel de relevo da entidade na 
atividade física de toda uma região.

Pedro Almeida destacou ainda, em declarações 
ao nosso Jornal, o papel da Junta de Freguesia de 
São Teotónio, nomeadamente na ajuda para que a 
Cautchú «consiga colocar em prática o seu objeto 
social». «Nesse sentido, destaca-se o apoio dado à 
Escola de Andebol de S. Teotónio e o protocolo de 
colaboração para levar o desporto aos vários cantos 
da freguesia e melhorar a qualidade de vida da 
população sénior», conclui.

Entre as várias ofertas desportivas das entidades 
da freguesia, os desportos de combate não são 

descurados, fruto do trabalho assinalável da ADMira 
– Associação para o Desenvolvimento da Região do 
Mira. A Associação conta então, desde 1992, com um 
grupo de Desportos de Combate. 

Com dois estilos de desportos de combate, o 
Kickboxing e o Kempo, a Associação tem vindo a 
participar em inúmeros eventos de artes marciais, 
destacando-se também na formação de jovens atletas 
– de resto, já conseguiu vários títulos ao longo destas 
duas décadas e meia de atividade, quer individuais 
quer por equipas.

Em suma, a oferta desportiva na Freguesia é cada 
vez mais vasta e abrangente. Desportos e atividade 
física para todos os gostos, para todas as idades, 
para todos os fregueses, num crescimento de oferta 
contínuo que mostra toda uma freguesia cada vez mais 
dinâmica e cada vez mais alerta para a importância 
da atividade física. Um trabalho que, ainda assim se 
reconhece, não está terminado e que deverá ser alvo 
de aposta reforçada todos os anos. 

E nesse campo, a Junta de Freguesia de São 
Teotónio continuará a ser elemento dinamizador 
e facilitador da atividade física de todos os seus 
fregueses.

Conhecida pela sua praia, uma das mais 
apreciadas do país, a Zambujeira do Mar 

voltou-se verdadeiramente para os desportos 
radicais aquáticos há alguns anos. Hoje, a 
localidade conta sobretudo com oferta na 
modalidade do bodyboard e são cada vez 
mais os jovens que aderem aos desportos 
aquáticos. 

Para já, e como referido acima, o bodyboard 
é a modalidade que vem sendo promovida de 
forma mais organizada, graças ao trabalho 
do Núcleo de Bodyboard da Zambujeira do 
Mar (NBZM). O empenho do Núcleo tem-se 
refletido no crescimento da modalidade e dos 
praticantes e, em particular, na promoção do 
Circuito de Bodyboard que inclui etapas na 
Zambujeira do Mar, Vila Nova de Milfontes e 
Odeceixe.

Embora o NBZM esteja ainda ligado à 
promoção de outras atividades na praia da 
Zambujeira do Mar, dedica-se hoje a organizar 
em exclusivo as competições de bodyboard. 

Porém, há planos para implementar novas 
modalidades, conta-nos André Gonçalinho, 
um dos praticantes e impulsionadores das 
atividades na Zambujeira do Mar e que pensa, 
num futuro próximo e em serviço para o 
núcleo, lançar mais modalidades organizadas 
na Zambujeira do Mar.

André Gonçalinho contou ao Jornal da 
Freguesia os planos para aprofundar essas 
novas modalidades, não descurando a aposta 
no bodyboard que ainda precisa de ver 
melhorada a logística dos eventos ou garantida 
uma maior visibilidade dos mesmos.

Em cima da prancha é na 
Zambujeira do Mar
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LIMPAR ODEMIRA
foi um sucesso!

Freguesia destina 
mais de 50 mil euros 
para apoio ao 
associativismo

A iniciativa ‘Limpar Odemira’, que decorreu a 
15 de Outubro, é um daqueles momentos 

que enchem o peito de quem promove e de 
quem participa. Um dos Concelhos mais belos 
do país deve ser também um dos mais limpos 
e muito desse trabalho passa pelas gentes 
que aqui habitam. Ciente da importância da 
iniciativa, a Câmara Municipal de Odemira 
avançou com uma iniciativa que definia como 
objetivo mobilizar a população para a defesa 
do meio ambiente e para a promoção de uma 
atitude proativa e ambiental. E teve a seu lado, 
na promoção e organização, a preciosa ajuda 
das Comissões Sociais de Freguesias do 
Concelho, entre as quais a Comissão Social de 
Freguesia de São Teotónio.

Às 9h da manhã desse sábado, foram 

várias as pessoas que se juntaram à iniciativa 
e marcaram presença no ponto de encontro. A 
freguesia de São Teotónio juntou um total de 
120 participantes que percorreram a freguesia 
e limparam zonas críticas em vários pontos, 
passando pelas localidades de São Miguel, 
Azenha do Mar, Brejão, Vale Juncal, São 
Teotónio, Zambujeira do Mar, Malavado e 
Cavaleiro, numa manhã que dificilmente poderia 
ter sido mais produtiva.

No final, o balanço foi extremamente positivo 
e todos devemos agradecer a quem fez por isso 
– e quem não foi, que pense seriamente em ir 
numa próxima edição! Destaque também para o 
facto da manhã de limpezas ter sido culminada 
com um almoço convívio que serviu para repor 
as energias dos participantes.

// Lixo recolhido reverteu em alimentos 
para os mais necessitados

Se a iniciativa de limpar o Concelho de Odemira, e em 
particular a nossa freguesia, já era por si de louvar, a Comissão 
Social da Freguesia de São Teotónio juntou ainda um ingrediente 
adicional de não menos importância: assinalando o Dia da Luta 
Contra a Pobreza, 17 de outubro, o peso total do lixo recolhido 
nessa manhã traduziu-se no peso de alimentos oferecidos por 
alguns supermercados , minimercados e empresas que se 
quiseram associar a esta iniciativa. 

Calculando-se o peso total do lixo recolhido, definiu-se a 
meta de 25% desse peso em produtos alimentares – na prática, 
um objetivo de 500 quilos de alimentos. A meta foi ultrapassada 
com um total de 598 quilos entregues pelos seguintes entidades: 
Intermarché de São Teotónio, Goberry, Coviran, a Mercearia do 
Ti Marcelino e o Minimercado Silva. A todas as entidades, o 
nosso sentido agradecimento!

// Lixo recolhido reverteu em alimentos para os mais 
necessitados

Plenamente consciente da importância transversal 
das diversas associações na região, a 

Freguesia de São Teotónio voltará este ano a apoiar 
financeiramente algumas associações – tendo mais 
de 50 mil euros para esse desígnio. 

Os apoios serão entregues com critério às 
associações, sendo que as mesmas têm apenas que 
enviar o seu plano de atividades e os devidos pedidos 
de apoio – as informações de cada associação 
serão posteriormente analisadas e apreciadas 
pelo Executivo da Freguesia de São Teotónio que 
decidirá onde e como aplicar os mais de 50 mil euros 
disponíveis.

Promovendo um associativismo transversal 
à sociedade e aos fregueses, a Freguesia apoia 

anualmente atividades nos mais diversos âmbitos: 
desde festivais, atividades desportivas, apoios sociais, 
projetos interessantes, teatro, cinema, concertos, 
marchas populares, entre outros. Fazem parte deste 
apoio protocolos na área do desporto, na área dos 
idosos e da manutenção de espaços.

Ao valor acima referido acrescem ainda os 
diferentes apoios logísticos prestados pela Freguesia, 
como são os casos dos diversos transportes feitos 
para atividades desportivas, para a dança e para 
muitas outras atividades.   

Em ano de Festival de Mastros, o apoio da 
Freguesia ao associativismo também se irá fazer 
sentir na organização, apoio financeiro e logístico, 

assim como junto das várias associações que têm as 
suas marchas próprias. 

A Freguesia tem uma enorme riqueza de atividade 
associativa, campo onde até é reconhecida como uma 
referência em todo o Concelho de Odemira. E esse 
facto, como não poderia deixar de ser, apresenta-se 
como um motivo de orgulho para a Freguesia de São 
Teotónio – mas também como um fator acrescido de 
responsabilidade dos seus mais diversos apoios. 

O ano de 2017 será, portanto, mais um onde 
as associações podem contar com todo o apoio e 
reconhecimento da Freguesia de São Teotónio. Até 
porque elas são os grandes veículos de animação 
das comunidades e dos públicos diversos.
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O milho e o feijão 
voltaram a ser estrelas 
de novo no festival

as receitas reverteram a favor 
da Associação dos Reformados e 
Pensionistas Idosos da Freguesia 
de São Teotónio.

São Teotónio foi palco de nova edição do 
Festival do Milho e do Feijão, entre os dias 

12 e 13 de Novembro, iniciativa que valoriza 
dois dos produtos (e os seus derivados) de 
maior importância gastronómica (e não só) 
para toda a nossa região. A quarta edição do 
festival foi organizada pela Comissão Social 
da Freguesia de S. Teotónio, com o apoio do 
Município de Odemira e da Junta de Freguesia 
de S. Teotónio.

O evento teve lugar no Parque de Feiras 
e Exposições em São Teotónio, contando 
com um espaço de exposição de milho, feijão 
e seus derivados – em particular de âmbito 
gastronómico, numa região onde o milho e o 
feijão dão origem a alguns dos pratos e doces 
mais procurados. A iniciativa contou com muita 
gastronomia, com a indispensável música, 
com artesanato e também com insufláveis 
para os mais pequenos… 

O primeiro dia do Festival abriu portas à hora 
de almoço e teve uma tarde e noite repletas de 

atividades: desde o Coro das Vozes Divertidas 
(Diverta), música dos ‘Rock Nã Drome’ (na 
Sociedade Recreativa Sãoteotoniense), a 
iniciativa Relembrando Amália (também na 
Sociedade), fechando com o espetáculo 
musical dos ‘MaraFados’. 

O dia seguinte teve um dos momentos 
mais marcantes deste já tradicional Festival, 
a Desfolhada ao ritmo do Acordeão (tocado 
por António Duarte). Houve ainda lugar para 
a arruada ao ritmo do Grupo de Gaiteiros, 
antes do IV Concurso de Papas de Milho, que 
elegeu o melhor cozinheiro de papas de milho. 
O segundo e último dia do certame terminou 
ao som de novo espetáculo musical, com a 
performance dos ‘Zoombidos’.  

Saliente-se ainda que a iniciativa teve 
também um cariz solidário de grande 
importância, uma vez que as receitas 
reverteram a favor da Associação dos 
Reformados e Pensionistas Idosos da 
Freguesia de São Teotónio.
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Uma das primeiras mais-valias conseguidas 
para os fregueses no âmbito do Orçamento 

Participativo Jovem foi a dinamização das 
atividades culturais proporcionada pela vontade de 
dois jovens de São Teotónio que identificaram uma 
lacuna na oferta e apresentaram a sua proposta. 

Conhecida como ‘Cultura à Vontade do 
Freguês’, a Proposta Imaterial vencedora do 
OPJ de 2014 tem proporcionado desde então 
uma série de espetáculos pelos vários pontos 
da freguesia. Ana Pacheco e Luís Soares, os 
jovens que pensaram o projeto, apresentaram-na 
desde o início como ampla no tipo de oferta 
(desde concertos, stand-up comedy, entre outros) 
mas também no público-alvo, com espetáculos 
pensados para todas as idades.

Desde o Verão, até ao final do ano, foram 
tempos profícuos em atividades no âmbito da 
iniciativa ‘Cultura à Vontade do Freguês’, com 
espetáculos para todos os gostos e em diversos 
pontos da Freguesia. O Teatro Marionetas, 
por exemplo, teve performances no Brejão, no 
Malavado e na Relva Grande. Na Zambujeira do 
Mar, em tempo de Verão, promoveram-se noites 
de música, com concertos de Duo Sax e de Eurico. 
Em São Teotónio, a iniciativa ‘Cultura à Vontade do 
Freguês’ foi uma das principais responsáveis por 
atividades como o Zoombidos, o Festival do Milho 
ou o Cinema de Natal na Sociedade Recreativa 
Sãoteotoniense. 

O final de 2016, em particular, voltou a 
evidenciar o sucesso que tem sido a iniciativa, 

impulsionada fortemente pela Junta de Freguesia 
de São Teotónio: tivemos stand-up comedy, 
tivemos cinema, tivemos Zoombidos… E em 2017 
não será diferente! O programa cultural do ‘Cultura 
à Vontade do Freguês’ voltará a proporcionar 
momentos diferentes, sendo que para a elaboração 
dos espetáculos e das atividades a decorrer a 
contribuição dos fregueses torna-se indispensável: 
contribua com as suas sugestões, fazendo assim 
justiça ao nome desta iniciativa!

Os dias 21, 22 e 23 de outubro assinalaram a oitava edição da Festa da 
Batata-Doce no Cavaleiro, a qual coincidiu, como vem sendo tradição, 

com o fim-de-semana da Feira anual da aldeia.
A Festa da Batata-Doce, promovida todos os anos pelo Centro 

Desportivo e Cultural do Cavaleiro e com os preciosos apoios da Junta 
de Freguesia de São Teotónio e da Câmara Municipal de Odemira, vem 
assumindo destaque no calendário anual de eventos da região. 

Este ano, nem a chuva que ditou regras nesse fim-de-semana afastou 
os muitos visitantes da Festa, que ali procuram batata-doce de produção 
local e de qualidade reconhecida assim como os variados doces derivados 
desse mesmo produto. A batata-doce assada ou cozida fez as delícias de 
quem fez questão de marcar presença, assim como os doces tradicionais 
como é o caso do pastel de batata-doce.

“Cultura à Vontade 
do Freguês” 

Outubro assinalado 
pela Feira do Cavaleiro 

e pela 8ª Festa da 
Batata-Doce

// “Stand-up comedy” trouxe o 
humorista Vasco Correia a São Teotónio 

O humorista Vasco Correia atuou, no dia 5 de 
novembro, na Sociedade Recreativa S.Teotoniense, 
num espetáculo de ‘stand-up comedy’ que meteu à 
gargalhada as largas dezenas de espetadores que 
marcaram presença no auditório.

O espetáculo, que teve entrada livre, foi mais 
um que teve a promoção da iniciativa ‘Cultura à 
Vontade do Freguês’, trazendo a São Teotónio um 
humorista com provas dadas. E quem escolheu 
passar aquele serão a assistir, não deu certamente 
o seu tempo como perdido.

continua a oferecer 
espetáculos para 
todos os gostos
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// Um mundo inteiro dentro 
de um espetáculo

AL
TEO
BÚ

Inserido nas comemorações dos Dias da 
Interculturalidade, no âmbito do ‘Odemira Integra - 

Plano Municipal para a Integração de Imigrantes’, a 
vila de São Teotónio foi palco, no passado dia 12 de 
novembro, do espetáculo AL-TEO-BÚ.

Madalena Victorino, coreógrafa, e Pedro Salvador, 
músico, são os nomes por detrás desta iniciativa, 
aceitando o convite da Câmara Municipal de Odemira 

para trazer a ‘sua’ Companhia Limitada até São 
Teotónio e Almograve. As duas localidades fornecem, 
de resto, as iniciais do nome dado ao espetáculo: ‘AL’, 
de Almograve, e ‘TEO’ de São Teotónio.

Falta perceber o ‘Bú’. Pois bem, essa é a chave do 
espetáculo. ‘BÚ’ surge aqui em representação de um 
povo imaginário, com pessoas de variadas origens. 
Ao todo, foram mais de 80 os participantes/figurantes, 
pessoas que por aqui vivem e que aqui chegaram 
provenientes de diversas origens: do Nepal à Índia, 
da Bulgária à Noruega, passando por Espanha, Itália, 
Suíça ou França. E, claro, portugueses também, num 
projeto artístico que formou uma população temporária 
multicultural e celebrou a vida e a convivência.

No espetáculo que teve lugar em São Teotónio 
(no dia seguinte, recorde-se, seguiu para a praia 
do Almograve) conciliou dança, teatro, música e 
vida, prolongando-se por duas horas e meia. No 
final, valorizou-se de forma diferente e criativa a 
interculturalidade e ‘conheceu-se’ São Teotónio e 
os seus ‘estranhos’ lugares – como raramente se 
tem oportunidade. As portas da Torre do Ferreira 
abriram-se, tais como as da olaria de São Teotónio, 
lugares ‘estranhos’ à população e que consigo 
carregam uma espécie de misticismo. Abriram-se 

lugares habitualmente fechados, interiores que 
apenas fazem parte do nosso imaginário, lugares 
abandonados e misteriosamente ‘estranhos’. Um 
‘estranho’ de diferente, de desconhecido, mas não no 
sentido negativo que se pode associar à palavra. Um 
‘estranho’ desconhecido que nesse dia se conheceu, 
que nesse dia deixou de ser um cenário criado pela 
imaginação potenciada pelo desconhecido. 

Alguns dos lugares ‘estranhos’ de São Teotónio 
deixaram de o ser. Como deixaram de ser ‘estranhos’ 
os imigrantes que participaram neste espetáculo rico, 
criativo, de inserção social e de multiculturalidade. 
Naquele dia, abriram-se as portas de lugares e de 
pessoas habitualmente ‘estranhas’ à população local. 
E o ‘estranho’ entranhou-se com naturalidade. 

De referir ainda que o evento teve o apoio da Junta 
de Freguesia de São Teotónio, assim como da Junta 
de Freguesia da Longueira/Almograve, do Espaço 
ST/TAIPA, Vitacress, do Bambu Parque, da Recheio, 
da Bike Pop, da Wild Wood, da Amieira Agroturismo, 
do Teatro Meridional, da Cosa Nostra, da Associação 
Cultural, Recreativa e Desportiva da Longueira, do 
Lar de São Teotónio/Associação dos Reformados e 
Pensionistas Idosos da Freguesia de São Teotónio e 
da Associação de Pescadores da Longueira.

Lembram-se de no último número do Jornal da 
Freguesia de S. Teotónio aqui vos termos contado 

a história do recém-criado Teatro Sénior da Sociedade 
Recreativa S. Teotoniense? Pois bem, eis que o grupo 
de atores seniores tiveram a sua estreia em palco, 
precisamente no auditório da Sociedade, no final do mês 
de outubro.

A peça representada foi ‘A Viagem’, escrita e preparada 
pela mentora do projeto do Teatro Sénior, Mariana Parreira. 
Com uma excelente afluência de espectadores, os atores 
seniores cantaram, dançaram e representaram, numa 
experiência que, já é sabido, se vai repetir. 

O Teatro Sénior veio para ficar (e a Junta de Freguesia 
de São Teotónio renovou o seu apoio à iniciativa!), com a 
peça ‘A Viagem’ a chegar assim, neste novo ano, a vários 
pontos do Concelho de Odemira!

Teatro Sénior estreou 
“A Viagem”, peça que 
continuará em exibição 
em 2017
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Últimos dias do ano 
marcados pelas festividades 

de Natal e Ano Novo

// Passagem de ano teve foco central na Zambujeira

Os últimos dias do ano são sempre marcados 
pelas festividades natalícias e de Ano Novo, 

nas quais a Junta de Freguesia de São Teotónio se 
associa, promovendo as suas próprias atividades e 
apoiando outras.

Ciente da realidade de muitos fregueses idosos, 
isolados e/ou sem companhia para assinalar e 
comemorar o Natal, a Junta de Freguesia de São 
Teotónio promoveu o já habitual almoço de Natal 
para os idosos, um momento de confraternização e 
de conforto para todos. O Almoço de Natal de 2016 
abriu portas aos idosos da Freguesia com mais de 
65 anos e aos reformados residentes. Decorreu em 
ambiente de festa, animação e convívio no dia 21 
de Dezembro, no Parque de Feiras e Exposições 
de São Teotónio.

Nos momentos em que quase todos festejam 
em família, o papel da Junta de Freguesia assume 
uma relevância ainda maior no sentido de conceder 
oportunidades a todos para que passem o Natal da 
melhor forma possível. Assim, ao Jantar de Natal 
para idosos acima referido, a Junta de Freguesia 
de São Teotónio juntou-se a uma outra iniciativa 
não menos importante promovida pela TAIPA, na 
distribuição de Cabazes de Natal pelas famílias 
mais necessitadas – a Junta de Freguesia contribuiu 
com a oferta do Bolo Rei e com o transporte dos 
cabazes, numa promoção da campanha ‘Aliados 
no Natal’, da TAIPA, à qual se associaram uma 
série de entidades e empresas. 

Nos Cabazes de Natal, ao tradicional Bolo Rei 
juntaram-se outros produtos que contribuíram para 
um Natal mais feliz de uma série de famílias – 
farinha, óleo, azeite, vinagre, açúcar, sal, bolachas, 
bacalhau, batatas doces, abóbora, massa , arroz 
ou leite foram vários dos produtos que fizeram 
parte do cabaz. 

Numa iniciativa de cariz familiar mas que agradou 
sobremaneira os mais pequenos fregueses, não 
se poderia deixar de fora das iniciativas de Natal 
as duas sessões de Cinema, com o filme ‘Niko e 

o Pequeno Traquinas’, que esgotou as salas nas 
duas sessões e que trouxeram sorrisos a miúdos 
e graúdos. 

A casa do Pai Natal voltou a S.Teotónio, 
pelas mãos da Freguesia de S.Teotónio e da 
Sociedade Recreativa Santeotoniense (Creche 
Os Calculinhos), com o apoio, nos transportes, 
do Município de Odemira. Todas as crianças da 
freguesia, a frequentar a creche, o pré-escolar e o 
1ºciclo tiveram oportunidade de fazer esta viagem 
mágica e de receberem um presente (oferecido 
pela freguesia) que mais uma vez se pautou 
pela promoção da leitura, este ano com especial 
relevância os livros oferecidos ao 1ºciclo, pois são 
histórias sobre meninos especiais e o valor reverteu 
para a Associação Pais em Rede. Um contributo 
da Freguesia para que os meninos sem lugar na 
sociedade possam vir a tê-lo. 

Mas as iniciativas da Junta de Freguesia no 
âmbito das festividades do Natal não se ficaram 
por aqui. Em colaboração com a associação S. 
Teotónio Nã Drome e com a Câmara Municipal 
de Odemira, esteve ainda ligada à promoção, no 
dia 8 de Dezembro, do espetáculo ‘Fábrica dos 
Brinquedos’, que decorreu na Sociedade Recreativa 
S. Teotoniense e também visou melhorar o Natal 
das crianças da Freguesia. 

Mais tarde, no dia 10, o Largo Gomes Freire 
acolheu um espetáculo de artistas circenses, 
também ele organizado pelas três entidades 
acima referidas. E para terminar, mas não menos 
importante, no dia 17 o Pai Natal ‘visitou’ São 
Teotónio, e distribuiu sorrisos pelas crianças – 
vindo diretamente da Lapónia a convite da Junta 
de Freguesia de São Teotónio, da S. Teotónio Nã 
Drome e da Câmara Municipal de Odemira.

A vila de São Teotónio esteve ainda ‘vestida a 
rigor’ no período natalício. Isto porque a Torre da 
Ferreira manteve-se iluminada e festiva durante 
toda a quadra, decorada com uma estrela no topo. 

O ano de 2016 terminou e o grande foco 
de celebração da chegada do Ano Novo foi a 
Zambujeira do Mar. A localidade costeira foi palco 
de um espetáculo pirotécnico com fogo-de-artifício 
– numa iniciativa sob a organização da Associação 
Cultural Recreativa e Desportiva Zambujeirense, 
financiada pelo Município de Odemira e pela Junta 
de Freguesia de São Teotónio. 

Ao fogo-de-artifício juntou-se também um 

concerto de música acústica – Acoustic Road 
- às 23 horas, no Largo Mira Mar na Zambujeira 
do Mar. O concerto que aqueceu a noite fria e 
colocou toda a gente a cantar antes da contagem 
decrescente para a meia-noite e para as habituais 
comemorações da chegada de um novo ano. 

Tudo isto, naquele cenário paradisíaco, ali à 
beira-mar plantado, que a Zambujeira do Mar já nos 
habituou.

Nos momentos em que quase todos 
festejam em família, o papel da Junta 
de Freguesia assume uma relevância 
ainda maior no sentido de conceder 
oportunidades a todos para que passem 
o Natal da melhor forma possível.
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Ao longo das últimas edições do Jornal da Freguesia 
de São Teotónio, o tema da Interculturalidade foi 

analisado à luz de diversos pontos de vista – refletindo 
a importância da sensibilização para uma temática 
cada vez mais atual na nossa região e, em particular, 
na nossa freguesia.

Um dos fatores críticos do sucesso na integração 
de gentes das mais variadas origens está associado 
à educação, à formação cívica dos jovens da nossa 
freguesia para que aceitem e contribuam para uma 

mais fácil adaptação de quem chega. Porque, já diz o 
ditado, é de pequenino que se torce o pepino.

Neste âmbito, a Câmara Municipal de Odemira 
promoveu, nos dias 11, 12 e 13 de novembro, uma 
iniciativa denominada ‘Os Dias da Interculturalidade’. 
E, no programa dos três dias, um dos grandes 
destaques vai para o certame ‘A Interculturalidade 
na Escola’, que teve lugar no dia 11, na Escola EB 
2,3 Eng.º Manuel Rafael Amaro da Costa, em São 
Teotónio, com a colaboração do Projeto ST-E6G.

Ciente da importância do papel da escola nas 
questões da Interculturalidade, nomeadamente na 
promoção do conhecimento das diferentes culturas e 
etnias, o evento foi um enorme sucesso e de extrema 
importância e pertinência. Com este, conseguiu-se 
mais um passo importante na promoção, entre os 
mais pequenos, da tolerância, respeito e convivência 
com os colegas e, num âmbito mais geral, com os 
cidadãos de origens diferentes. 

Os desafios da 
“Interculturalidade” 
começam a ser 
trabalhados na escola

Acha que as atividades desportivas que 
acontecem na Freguesia são suficientes?VOXPOP!

“Embora ache que existe uma 
evolução positiva nesse sentido, com 
mais atividades, continuam a existir 
poucas opções de escolha na freguesia 
para todas as faixas etárias. Porque o 
desporto não é só futebol!”

Marta Miguel / São Teotónio

André Gonçalinho / Zambujeira do Mar

“Ainda existe pouca variedade 
mas penso que temos um potencial 
enorme para o crescimento de 
atividades de outdoor”

“Sei que existem aulas para as pessoas mais idosas 
no Brejão mas não sei qual a frequência e a estrutura 
das mesmas. Tendo em conta que para uma pessoa 
seja considerada ativa deveria fazer atividade 
física três vezes por semana, não acredito que 
isso aconteça. E também não acredito que tenham 
equipamentos e profissionais suficientes para o 
acompanhamento e aconselhamento necessários. 
E isso só se consegue com investimento, público, 
privado e dos próprios cidadãos”

Tiago Duarte / Brejão

“Acho que hoje já temos mais opções, têm 
aparecido mais atividades com o passar do 
tempo. Antigamente só tínhamos futebol…”

Paula Ramos / Malavado

“Tenho-me apercebido que a oferta é 
muito maior e mais variada do que 
na altura em que cá estava a tempo 
inteiro. E, mais importante do que isso, 
apercebo-me que essa oferta abrange 
várias gerações. Portanto, a minha 
sugestão é apenas que se continuem a 
promover atividades que envolvam toda 
a população de um modo ativo”

Estela Silva / Cavaleiro



11juventude
EDIÇÃO QUADRIMESTRAL 01/2017

Terminou todo o processo de submissão e 
votação relativo à edição de 2016 do Orçamento 

Participativo Jovem (OPJ), uma iniciativa da Junta de 
Freguesia de São Teotónio que promove uma maior 
participação cívica na freguesia, não só no momento 
da submissão de propostas por parte dos jovens 
fregueses como no momento  em que a comunidade 
é chamada a votar nas suas propostas materiais e 
imateriais preferidas.

Com apenas duas propostas materiais 
apresentadas pelos jovens da freguesia para 2016, 
a ideia vencedora acabou por ser a de Fernando 

Parreira, que embora seja residente em Vale 
Bejinha (e, por conseguinte, fora da freguesia) pode 
apresentar-se como proponente dado ser trabalhador 
na freguesia – algo que está enquadrado nas regras do 
OPJ. Fernando Parreira propôs então melhoramentos 
do polidesportivo de São Teotónio, localizado junto 
à E.B. 2, 3, numa intervenção abrangente em todo 
o espaço, nomeadamente ao nível de iluminação e 
ajardinamento.

Já no que diz respeito às propostas imateriais, 
foram cinco as candidaturas apresentadas e a 
votação dos fregueses determinou que a proponente 

vencedora fosse Carolina Mimoso Estevão e o seu 
projeto para a criação de um Roteiro Turístico da 
Freguesia que promova toda a freguesia – uma 
proposta que, saliente-se, vinha sendo apresentada 
desde o início do OPJ e que, à terceira, acabou por 
ser escolhida.

Como é habitual, será agora encaminhado um 
total de 15 mil euros para a execução das propostas 
vencedoras, sendo que 10.500 serão aplicados 
no projeto material e os restantes 4.500 no projeto 
imaterial.

Quase a fechar 2016, e já anunciados os vencedores do concurso deste ano, 
é tempo também de fazer um balanço da obra feita, nomeadamente no que 

diz respeito aos projetos em andamento relativos a 2015.
Ora, recorde-se que o projeto Imaterial vencedor do OPJ 2015 propunha uma 

série de Visitas de Estudo, um projeto já executado a 100% durante o primeiro 
semestre de 2016. Em andamento está a proposta Material vencedora. Os cacifos 
escolares já foram adquiridos, a direção da Escola elaborou um regulamento de 
utilização, aprovado em Conselho Geral e já foram atribuídos aos alunos. Ainda 
dentro das propostas Materiais vencedoras, as redes para as balizas também já 
foram adquiridas, e recuperadas as redes de proteção do campo.

OPJ 2016

Como estão os 
vencedores de 2015?

OPJ de 2017 
terá mais 10 mil euros!

Veja aqui as datas.

// Fregueses optam por melhorias no polidesportivo 
de S.Teotónio e criação de roteiro turístico 

Entretanto, a Junta de Freguesia de São Teotónio prossegue com a iniciativa do 
Orçamento Participativo Jovem no próximo ano, reconhecendo a importância 

da participação cívica jovem. No próximo ano, as apresentações de propostas 
deverão ser submetidas nos meses de abril e maio. A grande novidade, já avançada 
pelo Jornal da Freguesia de São Teotónio no passado e agora oficializada, é o 
acréscimo de 10 mil euros disponibilizados pela Câmara Municipal de Odemira. 
O OPJ passará então a contar, já no próximo ano, com uma verba total de 25 mil 
euros/ano, para projetos materiais e imateriais.

Ao momento de apresentação das propostas, nos meses acima referidos, 
seguir-se-á então uma fase de análise das mesmas, por parte da Comissão de 
Análise Técnica designada para esse propósito, durante os meses de junho, 
julho e agosto. Selecionadas as propostas válidas, irá promover-se o período de 
votação no mês de setembro e os vencedores serão conhecidos pouco depois.

Se és jovem, está na hora de pensar e preparar proposta(s) para aquilo que 
pretendes ver na freguesia.

S. Teotónio > 7 abril às 20h

João de ribeiras > 8 abril às 16h

Fataca > 8 abril às 21h

S. Miguel > 6 maio 16h

Brejão > 6 maio 21h

Zambujeira > 26 maio

Cavaleiro > 5 maio 21h

OPJ 2017
Sessões de apresentação

Sujeito a alterações
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OMunicipio de Odemira acredita no grande 
potencial dos jovens, resultado disso são as 

politicas de juventude implementadas e desenvolvidas 
através do projeto na área da juventude “ Odemira 
Acredita em Ti”.. 

Acreditamos que ouvir os jovens nas suas 
necessidades, problemas, projetos e, com eles tentar 
encontrar as competências e soluções para estimular 
a concretização dos seus projetos de vida, é dar-lhes 
voz.

Contigo, surge para te ajudar a encontrar a melhor 
solução para a tua ideia/projeto, pois é através da 
partilha de informações, e com os parceiros certos, 
que vais conseguir concretizar o teu projeto de vida.

Se tens ideias ou projetos em desenvolvimento nas 
mais diversas áreas e que precisam de um impulso 
ou de alguém que esteja contigo, aproxima-te, fala 
connosco, em breve teremos mais notícias. 

Esta é a tua oportunidade!

juventude@cm-odemira.pt

O ano de 2015, foi o início de uma nova 
abordagem do Município de Odemira 

ao Erasmus+, candidatando-se à Ação KA1 
Aprendizagem e Mobilidade Juvenil – Serviço 
Voluntário Europeu com o projeto “Odemira na 
Europa”. 

Em Setembro do mesmo ano, o nosso 
concelho recebeu 6 jovens oriundos de diversas 
partes da Europa para serem integrados em 6 
associações locais e respetivas comunidades. A 
Sarah, a Agatha, a Aroa, o Viktor, a Ceilli e a Sara 
experienciaram tudo o que a nossa comunidade 
tinha para lhes oferecer e deram e deixaram, às 
respetivas comunidades um pouco de si. 

Uma experiencia marcante para todos eles e 
muito mais para nós!

Entre Julho e Agosto, foi a vez de 6 jovens 
Odemirenses irem para a Estónia, Suécia e 
Espanha para uma experiencia de um mês. Para 
todos foi único. A repetir. 

2017 será o ano para mais um projeto, com 
mais jovens envolvidos e tu podes ser um deles! 

Se tens interesse em vivenciares o mesmo que 
estes 12 jovens, se gostavas de estar durante um 
período de tempo a participar de um projeto de 
Serviço Voluntário Europeu (SVE), a conhecer 
novas culturas, pessoas, línguas, entra em 
contacto connosco.

O Município de Odemira também está a 
trabalhar no sentido de pertencer à rede de 
multiplicadores Eurodesk, hoje em dia, presente 
em 34 países e uma das fontes gratuitas de 
informação mais abrangente e mais acessível 
para os jovens sobre oportunidades de 
mobilidade de aprendizagem internacionais. 
A rede Eurodesk disponibiliza, serviços de 
informação para jovens e pessoas que com eles 
trabalhem sobre oportunidades nos domínios 
da educação, da formação e da juventude na 
Europa, e sobre o envolvimento dos jovens em 
actividades europeias.

juventude@cm-odemira.pt
http://odemiranaeuropa.wordpress.com

Projeto 
Contigo

Oportunidades
internacionais

Vais ficar a ver ou viver ???

ODEMIRA 
ACREDITA 

EM TI
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Não é consensual a origem do nome da aldeia do Brejão. A semântica 
remete-nos para o termo ‘brejo’, usado para descrever um pântano ou 

um lamaçal. E em conversa com os habitantes da aldeia do Brejão, surge 
a explicação mais oficial que conseguimos dar: o nome deriva do monte 
do Brejão, um dos vários montes que ali existiram há muitos anos e em 
volta do qual cresceu o aglomerado de casas e de gentes que originaram 
a aldeia. Mas o Brejão é, hoje por hoje, muito mais do que o seu nome. 

A aldeia, localizada no sudoeste da Freguesia de São Teotónio, apesar 
de situada em território alentejano, tem influência algarvia – não estivesse 
esta situada muito perto da fronteira com o Algarve. E se tem dúvidas em 
relação às influências algarvias no cidadão-comum do Brejão, basta trocar 
dois minutos de conversa com um deles e perceber a pronúncia peculiar.

A proximidade do mar faz do Brejão uma aldeia riquíssima na 
oferta balnear próxima, onde se podem destacar as famosas praias do 
Carvalhal ou da Amália, batizada assim em homenagem à popular fadista 
portuguesa Amália Rodrigues. Mas as gentes do Brejão sabem que nas 
redondezas existem várias outras praias menos famosas e com tanta ou 
maior qualidade – e esse secretismo é para manter, pedem eles.

O Brejão está, contudo, longe de se reduzir às suas praias e conta 
hoje, por exemplo, com uma variada oferta na área da restauração e do 
turismo. Quem conhece o Brejão sabe que ali pode encontrar algumas das 
especialidades mais bem servidas na região, em particular os pratos de 
marisco ou de peixe – e muitos dos espaços acabam por cativar fregueses 
e clientes de origens distantes, que se têm tornado fiéis ao longo dos anos.  

Porém, um dos destaques tem que ser dado ao grande crescimento da 
oferta turística – que acaba por beneficiar a restauração acima referida. 
No Brejão e zonas adjacentes nasceram turismos rurais e alojamentos 
para dar resposta a uma crescente procura turística em toda a região. 
Hoje, o difícil é escolher onde ficar, seja para turismo de verão ou para 
aqueles que procuram a calma e pacatez alentejana nos meses menos 
quentes – um tipo de turismo cada vez mais requisitado pelos portugueses 
citadinos.

De resto, a restauração, o turismo e a agricultura dominam o Brejão 
e toda a sua região, oferecendo postos de trabalho a famílias inteiras e 
dinamizando a economia local.

Impossível seria falar do Brejão sem falar de uma das grandes figuras 
da história contemporânea nacional: Amália Rodrigues. A fadista escolheu 
o Brejão como o seu retiro privado, comprando a Horta da Moita, herdade 
próxima da praia da Seiceira (que, como referido acima, passou a ser 
conhecida como praia da Amália). Muitos anos depois do falecimento de 
Amália, a casa de praia abriu portas e é hoje um alojamento turístico de 
excelência.

Muito mais poderia ser dito sobre o Brejão e, sobretudo, sobre as suas 
gentes. Um dia, há muitos anos atrás, Amália Rodrigues apaixonou-se 
pelo Brejão e pelas pessoas que ali encontrou. Quem conhece, percebe 
porquê.

> A proximidade do mar faz do Brejão uma aldeia riquíssima na oferta balnear 
próxima, onde se podem destacar as famosas praias do Carvalhal ou da Amália.

// A restauração, o turismo e a agricultura dominam o Brejão e toda 
a sua região, oferecendo postos de trabalho a famílias inteiras e 
dinamizando a economia local.

>  Quem conhece o Brejão sabe que ali pode encontrar algumas das especialidades 
mais bem servidas na região, em particular os pratos de marisco ou de peixe.

> Impossível seria falar do Brejão sem falar de uma das grandes figuras da 
história contemporânea nacional: Amália Rodrigues. A fadista escolheu o Brejão 
como o seu retiro privado.
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//Junho trará de volta 
nova edição do Festival de Mastros

Festival de Mastros está aí!

O próximo mês de Junho marcará o regresso às ruas da vila de São Teotónio do 
Festival de Mastros, o qual assinala este ano a sua 18.ª edição. O Festival, já 

com enorme tradição na Freguesia, promete dias cheios de animação e de atividades, 
sendo que na edição deste ano o tema é livre. Já o programa desta 18.ª edição, está 
ainda em elaboração mas contemplará alguns dos pontos altos de outras edições, 
tais como os indispensáveis ranchos folclóricos, vários grupos de música popular, os 
tradicionais bailaricos nos nove mastros erguidos pela vila, a ida à fonte ou o desfile 
de marchas populares.

Sob a organização da “S. Teotónio Nã Drome”, Associação das Tradições Locais 
e da Freguesia de S. Teotónio, o Festival contará também com os preciosos apoios 
da Junta de Freguesia de São Teotónio e do Município de Odemira.

Contamos com o apoio de todos!
Como noutras edições anteriores, o sucesso do Festival de 

Mastros de 2017 passará muito pela iniciativa e participação de toda a 
população. Nesse sentido, a organização recorda que é imprescindível 
que até Junho a população participe na criação dos milhares de flores 
e trabalhos em papel que irão colorir e vestir de cor as nossas ruas e 
largos.

Assim, a organização convida todos(as) os interessados em 
colaborar nos trabalhos, os quais devem mostrar a sua disponibilidade, 
quer presencialmente na Junta de Freguesia de São Teotónio ou 
através da página de Facebook da Associação “S. Teotónio Nã Drome”.
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“São Teotónio Antigamente” é o novo livro 
de Zé Viana que nos faz viajar na história

O Jornal da Freguesia de São Teotónio foi ao encontro de ‘Zé Viana’ para uma 
entrevista onde nos levantou um pouco o véu do que podemos encontrar 

nesta nova obra. A não perder!
Jornal da freguesia (JST): Apresentou recentemente a obra ‘São Teotónio 

Antigamente’. Este é o seu primeiro livro?
Zé Viana (ZV): Não, esta é a minha segunda obra. Já tinha publicado uma 

primeira obra em 2010, sobre a História da Sociedade Recreativa São Teotoniense.
JST: Como surgiu a ideia de escrever um livro?
ZV: Admito que, inicialmente, não tinha propriamente a intenção de publicar um 

livro. Foi algo que surgiu com o tempo. Após a publicação de algumas histórias 
antigas em jornais locais, começou a ser-nos sugerida esta intenção de coligir 
essas histórias. E, assim, acabou por publicar-se, primeiramente, a ‘História da 
Sociedade Recreativa’ em 2010. E agora, mais recentemente, este novo livro sobre 
o ‘São Teotónio Antigamente’.

JST: Pode resumir-nos um pouco aquilo que é este novo livro? São as suas 
vivências que ali podemos encontrar?

ZV: São vivências mas não só. Para esta segunda obra já começou a haver 
alguma intenção de publicar algo mais amplo. O livro, como poderão ver, 
conta com capítulos sobre a História conhecida da Freguesia, os seus lugares, 
efemérides e figuras notáveis que, de alguma maneira, interagiram com a vida 
dos são-teotonienses. Conta ainda com uma série de histórias e lendas do nosso 
passado. Para além disso, o livro tem também algumas fotos antigas. Gostaríamos 
que ainda tivesse mais mas foi o que se conseguiu. 

JST: Particularmente, tem saudades desse São Teotónio de antigamente?
ZV: Admito que, a chegar aos 80 anos e com uma vida vivida intensamente, 

olhando assim para trás é difícil não impressionar o saco lacrimal.
JST: Que apoios gostaria de destacar na publicação deste novo livro? 
ZV: Foi um trabalho com vários intervenientes. Nós escrevemos, a Câmara 

Municipal de Odemira pagou a impressão, a Junta de Freguesia de São Teotónio 
disponibilizou toda a informação de que dispõe. E a Sociedade Recreativa 
Sãoteotoniense publicitou e colaborou em tudo. E é à Sociedade que nós oferecemos 
o benefício dos possíveis lucros.

JST: Onde podemos comprar o livro?
ZV: Pode ser adquirido precisamente na Sociedade Recreativa Sãoteotoniense.
JST: Como tem visto a evolução da vila de São Teotónio e o papel da Junta de 

Freguesia local?
ZV: Após o 25 de Abril de 1974, felizmente tudo se alterou para melhor. Mas é 

um perigo cair na rotina! A cultura, ou a toponímia, nem sempre me agradaram… 
Contudo, hoje estamos a viver outros tempos.

JST: Viveu nesse São Teotónio de antigamente? Como era a vida nesse tempo?
ZV: Vivi sim e com muita intensidade! Sugiro que leiam o livro e lá encontrarão 

a resposta a esta pergunta.

O livro, como poderão ver, conta com capítulos 
sobre a História conhecida da Freguesia, os seus 
lugares, efemérides e figuras notáveis que, de 
alguma maneira, interagiram com a vida dos 
são-teotonienses.

Soares Fernandes, conhecido como ‘Zé Viana’, tem mais uma obra de valor 
inestimável para toda a nossa região, voltando a viajar na história, desta vez com 
o foco centrado na vila de São Teotónio. A nova obra do autor local, com o título 
‘São Teotónio Antigamente’, foi apresentada no passado dia 30 de Novembro e é o 
segundo livro de Zé Viana depois de, em 2010, ter publicado a obra sobre a história 
da Sociedade Recreativa Sãoteotoniense. 

Em mais uma viagem ao passado são-teotoniense, o livro ‘São Teotónio 
Antigamente’ evidencia momentos da história da vila, os seus lugares e as pessoas 
locais que, de alguma forma, contribuíram para que a vila de São Teotónio seja 
hoje como a conhecemos.
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