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Em tempo de Covid - 19 e
de emergência climática e
ambiental, que tal
pedalar, pedalar, pedalar,
na nossa terr@ ?
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Chega de bicicleta o número 2 do Jornal da Nossa Terr@, um jornal digital
em modo de pandemia, de Moura para o mundo, feito por tod@s, miúd@s e
graúd@s, em ambiente de comunidade de aprendizagem intergeracional.
Esta semana, dedicamos quinze páginas à bicicleta, uma solução simples
para alguns dos problemas mais complexos do nosso tempo. A pandemia
que nos assola pode ser o clique que faltava para mudarmos o paradigma
das políticas de mobilidade da nossa cidade e aldeias, ainda muito
dependentes do carro particular, e apostarmos decididamente em
modalidades activas, como andar a pé e de bicicleta. As vantagens desta
mudança são imensas: da salubridade do ar à segurança, da economia ao
distanciamento social. A abordagem inclui diferentes olhares sobre a
bicicleta: dicas inspiradoras, o passado e presente da bicicleta na nossa
terr@, boas práticas cicláveis, a experiência e o prazer de andar de bicicleta
e até a história de uma bicicleta especial! Pedalar é preciso e, neste
caminho, tod@s podem e devem pedalar a sua parte.
Temos ainda os habituais passatempos, quizzes, sugestões de leitura e
desenhos dos nossos fantásticos colaboradores, a quem nunca nos
cansaremos de agradecer.
Esperamos que gostem, e não deixem de colaborar com assuntos 5 *, textos
XS, fotografias 360° e desenhos 100 %.
OBRIGADO !

QUEM É
QUEM NA
NOSSA
RUA ?
A fotografia tem
mais de 20 anos.
Em que café e
localidade se passa
esta cena?
Quem está ao
balcão?

Filipe SOUSA (Moura)

Soluções no
próximo Jornal.
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MOURA PELOS
OLHOS DE URBANO
Joana PORTELA (Évora)

«A vila anoitecia branca e bela. Ao sol posto,
aquela brancura mourisca prolongava-se na
sombra dum destino sempre igual. Tudo era
calma, tudo eram sombras estendendo-se...
Os pobres, trazia-os de volta a maré baixa do
sol, pela Bica do Moscão, taleigo ao ombro
e no olhar a infinita beleza da hora...».
Urbano Tavares Rodrigues, "Tornada de
Primavera", in Estórias Alentejanas, 1ª edição,
Lisboa, Editorial Caminho, 1977, p. 31
Bica do Moscão (Moura)

QUAL É O SÍTIO,
QUAL É ELE ?
A fotografia data de
1993 e a paisagem
sofreu, entretanto,
alterações radicais.
De que rio se trata?
Qual o moinho de
água, na margem
direita?
Soluções na próxima
edição do Jornal.

Clara LOURENÇO (Moura)
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Mais do que nunca, em tempo de Covid - 19
e de emergência climática e ambiental,
pedalar é preciso, na nossa terr@!
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Andar de bicicleta tornou-se um imperativo nos tempos
que correm. Por muitas e boas razões. Que se resumem a 8,
como as rodas de uma bicicleta:
1.CUSTO: O custo médio mensal de investimento numa
bicicleta é de 53 € contra 498 € num automóvel.
2.SAÚDE: Andar de bicicleta permite fazer exercício de
forma moderada e regular. Além disso, é o melhor meio de
transporte para garantir o distanciamento social.
3.POLUIÇÃO DO AR: A bicicleta significa zero de emissões
em poluentes atmosféricos, ao contrário do automóvel.
4.POLUIÇÃO SONORA: Exceptuando o "trim", "trim", "trim"
das campainhas, as bicicletas emitem níveis de ruído nulos,
ao contrário dos veículos motorizados.
5.ESPAÇO: Uma bicicleta ocupa 7 a 9 vezes menos espaço
que um automóvel.

A minha bicicleta : Filipe SOUSA (Moura)

16 MaIO 2020

JORNAL

DA NOSSA

TERR@
nº 2

5

CHEGOU A HORA DE PEDALAR,
NA NOSSA TERR@

16 MaIO 2020

6.EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: O consumo energético de um
automóvel (com origem em combustíveis fósseis) é cerca de
20 vezes superior ao da bicicleta (energia alimentar).
7.ECONOMIA: Cada km percorrido de automóvel tem um custo
de 0,15 € (em tempo, saúde, emprego, segurança, bem-estar,
etc., etc.). Já cada km percorrido de bicicleta tem um ganho
de 0,16 €.
8.SEGURANÇA RODOVIÁRIA: Quanto mais km se circula de
bicicleta, menos são as fatalidades por km percorrido.

Que medidas, prioritárias e de baixo custo,
para incentivar o uso da bicicleta, ajudando a
transformar o espaço público e melhorando a
qualidade de vida na nossa terr@ ?
- Restrições ao trânsito motorizado;
- Criação de ciclovias;
- Instalação de parqueamentos seguros para bicicletas;
- Acções de formação, sobretudo junto das escolas;
- Campanhas de comunicação / sensibilização;
- «Todos juntos a pedalar no mesmo dia da semana» ...

Também aqui, o caminho faz-se ... pedalando, exigindo que
cada um@ pedale a sua parte.
Como dizia Alexandre O'Neill, num poema*, ainda a propósito
do número 8, o das rodas da bicicleta:
«Redescubro, contigo, o pedalar eufórico /
pelo caminho que a seu tempo se desdobra (...)
Ó ágil e frágil bicicleta andarilha, ó tubular engonço, /
ó vaca e andorinha, ó menina travessa da escola fugida, /
ó possuída brincadeira, ó querida filha, /
dá-me asas - trrrim! trrrim! - pra que eu possa traçar /
no quotidiano asfalto um oito exemplar !»
Elogio Barroco da Bicicleta, in A Saca de Orelhas, 1975.
Filipe SOUSA (Moura), fonte consultada MUBi. Ver AQUI.

CHEGOU A HORA DE PEDALAR,
NA NOSSA TERR@
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«Um pouco mais de bom
senso na forma como
utilizamos os automóveis»
JNT:Ainda se lembra do dia em que
aprendeu a andar de bicicleta? Como foi?
ACB:Lembrar bem ao certo..., pois foi em
1976, tinha eu 3 anos. Foi com uma
bicicleta de pneus maciços de cor azul. Sei
que meu pai me segurou poucos segundos
no selim, e comecei a pedalar sem
qualquer tipo de apoio (rodas
estabilisadoras).
JNT:Nasceu logo aí o amor pela bicicleta,
que o levou a ser ciclista federado?
ACB:Começou em 1973, com poucos meses
de vida. Já andava de bicicleta ao colo de
meu pai (ver fotografia), que fazia ciclismo
de competição. Eu vibrava e também
queria vir a ser ciclista.
JNT:Desse tempo até hoje como
acompanhou a evolução da relação entre
os mourenses e a bicicleta? Próxima ou
distante?
ACB:Como em todas as terras, a nossa
também não escapou à evolução. Muitas
pessoas utilizavam a bicicleta como meio
de transporte, depois as motorizadas e,
por fim, os automóveis. Só mais tarde,
finais dos anos 90 do século passado,
houve uma evolução desportiva e as
pessoas começaram a fazer mais desporto
e houve uma maior utilização da bicicleta.
Nos últimos anos, tenho vindo a notar que
as pessoas precisam de ter mais força de
vontade para ir pedalar. Mas é mais fácil ir
para o café...

16 MaIO 2020

António Carlos BEIRÃO (Moura)
É uma espécie de faz-tudo do
ciclismo em Moura: atleta federado,
técnico delegado, treinador,
formador, director desportivo,
mecânico, presidente da
Associação Desportiva Arucitana,
que, no dia 14 deste mês, completou
15 anos, proprietário de uma casa
de bicicletas no bairro da Salúquia,
há 26 anos, filho de Francisco
Beirão, campeão distrital em 1972, e
pai de Francisco Beirão, medalha de
ouro na categoria de Juvenil, em
2018, e de António Beirão, medalha
de bronze na categoria de
Benjamim, no mesmo ano.

.

António Carlos Beirão ao colo
do pai, Francisco Beirão
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António Carlos BEIRÃO
(Moura)

António Carlos Beirão, na sua
loja/oficina de bicicletas, no
bairro da Salúquia, em Moura

«A família Beirão fez e faz
muito pelo ciclismo em
Moura»
JNT:O Covid-19 pode ser uma
oportunidade para mudarmos os nossos
comportamentos, sobretudo a nossa
relação com a natureza, com o
ambiente, e passarmos, por exemplo, a
andar mais de bicicleta, em Moura,
prescindindo do carro?
ACB:Com o Covid 19, nota-se uma maior
utilização da bicicleta e mais
caminhadas. São das poucas coisas
positivas que o vírus trouxe. Penso que
todos devíamos ter um pouco mais de
bom senso na forma como utilizamos os
automóveis.
JNT-Sei que tem projectos, de longa
data, para promover a utilização da
bicicleta em Moura. Falta fazer tudo, ou
não, nesta área, e o que poderiam ser os
primeiros passos dessa mudança, com
poucos meios?
ACB-Projectos de promoção da utilização
da bicicleta na via pública, nas Escolas
etc.,tenho feito desde 2006, e, ao longo
de vários anos, formações profissionais
nesse sentido. Mas o tempo vai passando
e já não tenho a mesma idade e saúde
para ver os projectos realizados. E a falta
de interesse por parte de quem manda,
pois com pouco se podia fazer muito,
como sempre tenho feito. Mesmo com
poucos meios, durante mais de 60 anos, a
família Beirão fez e faz muito pelo
ciclismo e pela terra de Moura.
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Viajar no tempo de bicicleta, com o lendário
Francisco Beirão, carpinteiro de profissão,
ciclista amador e campeão distrital pelo
Moura Atlético Clube
Francisco BEIRÃO, no início da rampa
da Piscina (Moura), líder e vencedor da
corrida inserida no programa das
festas de N. Sra. do Carmo, em 1978

.

Francisco Beirão, com as cores do MAC, é o terceiro
nesta curva, no jardim da Porta Nova (Moura)

Desfile ciclista no antigo estádio Maria Vitória, em Moura
(Francisco BEIRÃO é o terceiro ciclista na imagem)
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Desfile ciclista no antigo estádio Maria Vitória, em
Moura (Francisco BEIRÃO é o mais à direita)

Francisco BEIRÃO

Um dos 21 percursos em bicicleta Moura-LisboaMoura em que participou Franscisco BEIRÃO

Francisco BEIRÃO, à direita, envergando as cores do
MAC, numa prova com partida da Porta Nova (Moura).

Os irmãos BEIRÃO, todos ciclistas,
António, Franscisco (ao centro) e João.

Francisco BEIRÃO, à direita, Ortega,
ao centro, e Sérgio, à esquerda.
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As maravilhosas bicicletas em
tempos de COVID-19
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Fernando MOITTAL (Évora)

A bicicleta é uma grande invenção. Permite-nos assegurar uma grande parte
das nossas deslocações. Poupa-nos tempo e dinheiro. Permite-nos ter uma
percepção dos lugares ao detalhe.
A bicicleta também nos aproxima das pessoas. Vamos suficientemente
devagar para pararmos quando nos cruzamos com aqueles de quem
gostamos.
Eu ando de bicicleta há muito. Mas o gosto pela bicicleta amplificou-se a
partir do momento em que fui pai e o meu filho começou a andar comigo a
partir dos 10 meses. Filhos amplificam tudo, não é? Mas andar de bicicleta
com um bebé muda muita coisa. Ficamos muito mais atentos. À segurança,
por exemplo.
Foi a partir daí que comecei a olhar melhor para a forma como a minha cidade
(Évora) ,e muitas outras, está desorganizada. Pensada para servir quase em
exclusivo os carros. São cidades autocêntricas.
Um pedagogo italiano, Francesco Tonucci, ensinou-me a olhar para as
cidades de outra forma. Ele afirma que se uma cidade estiver planeada para
as crianças (para andarem a pé e de bicicleta em autonomia), está organizada
para todos. Cada dia que pedalo confirmo isso.

.
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Fernando MOITTAL
(Évora)

As maravilhosas bicicletas em
tempos de COVID - 19
Em 2019, conduzi um projecto nas escolas
(Évora 2.0) sobre a mobilidade em Évora. A
ideia foi por as crianças e o jovens a pensar a
cidade do ponto de vista da mobilidade. Gostei e
aprendi muito. Não é todos os dias que
passamos 100.000 € para a mão de um jovem
para ele gerir essa verba pelos diferentes tipos
de mobilidade. Confirmem-no aqui. Um ciclista
nunca mente.
Há dois meses parece que tudo mudou. Até a
necessidade de mudarmos as nossas cidades!
Como acham que se assegura melhor o
distanciamento social: numa cidade cheia de
carros ou sem eles? Muitas cidades pelo mundo
estão a transformar-se rapidamente
promovendo a mobilidade ativa (andar a pé e de
bicicleta). Em Évora, os cidadãos começam a
juntar-se para exigir essa mudança. É isso que
estamos a fazer aqui.

E em Moura, é fácil andar a pé e de
bicicleta?

.

João, 6 anos (Évora)
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Andar de bicicleta em
Moura e arredores
Fiquei muito contente com este convite
para escrever e com a possibilidade de
pensar no tempo que passei em Moura e
arredores (em Março, Abril e Maio de
2019).
Normalmente, nos sítios onde vivo, na
Alemanha, onde resido neste momento, e
na Finlândia, o meu país, vou de bicicleta
para o trabalho, todos os dias.
Em Moura, tal não foi necessário, porque
as distâncias são muito curtas. No
entanto, como não tinha carro, usei a
bicicleta para explorar a região. De
qualquer modo, a bicicleta é, para mim,
uma forma de sentir a natureza de perto,
fazer exercício e explorar caminhos mais
pequenos e isolados do que um carro
permitiria.
Devo admitir que andar de bicicleta foi
um pouco assustador, porque não há vias
para bicicletas para sair de Moura, sendo
os ciclistas obrigados a conduzirem
bastante perto dos carros.
Felizmente, os condutores conduzem com
algum cuidado, e não vivi nenhuma
situação de risco.
Por sua vez, as ruas estreitas de Moura,
de paralelepípedos, tornam o ciclismo
uma actividade algo desafiante.
Não seria má ideia construir algumas vias
para bicicletas que atravessassem a
cidade, permitindo aos ciclistas entrarem
e saírem em segurança, a pensar
nomeadamente nas possibilidades do
turismo sustentável.
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Sunna KOVANEN (Leipzig /
Alemanha)

Abelharuco
Rui SOUSA (Paço de Arcos)
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Sunna KOVANEN (Leipzig /
Alemanha)
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Andar de bicicleta em
Moura e arredores

Graças à bicicleta, as margens do rio Ardila, a 7 km
de Moura, tornaram-se o meu local favorito. Sentime privilegiada por estar num sítio com uma
beleza natural imensa, a apenas 15 minutos de
casa. Consegui observar numerosas aves pela
primeira vez, como a pêga-azul, poupa, papa-figos
e abelharuco, todas no rio Ardila. Fez-me lembrar
a minha região, a Lapónia, na Finlândia, onde as
florestas são também dispersas e onde se pode
caminhar com facilidade e em liberdade. Andar de
bicicleta foi especialmente uma boa forma de
encontrar as cancelas e as passagens das cercas
para o gado e poder entrar nos campos de
montado.
Algumas vezes, fui também de bicicleta até ao
Alqueva. Só existe uma estrada, para ir e voltar, e
por isso talvez perdesse a emoção da viagem se
tivesse de a percorrer todos os dias.
Senti que os pequenos caminhos de terra batida
através do campo têm um grande potencial para
passeios de bicicleta e rotas alternativas se forem
preparados, marcados com sinalética e mantidos.
Neste momento, muitos conduzem a propriedades
privadas, sem informação que avise os ciclistas
desse facto.
E, claro, no pino do Verão, durante a maior parte
do dia, o calor é demasiado para praticarmos
desportos exigentes ao ar livre, como andar de
bicicleta. No entanto, durante a Primavera e o
Outono, haverá certamente muitos dias amenos,
Pêga-azul
propícios para uma ou outra digressão.
Rui SOUSA
Também gosto de nadar durante todo o ano. Por
(Paço de Arcos)
isso, para mim, foi uma recompensa perfeita,
depois de apanhar sol, poder mergulhar em águas
límpidas e frescas.

CHEGOU A HORA DE PEDALAR,
NA NOSSA TERR@

14

JORNAL

DA NOSSA

TERR@
nº 2

Cidades cicláveis lá fora
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Fotografias: Clara LOURENÇO, Filipe SOUSA

.

Bordéus / FRANÇA, 2019

Barcelona (Raval) / ESPANHA, 2016

Copenhaga / DINAMARCA, 2002

Bordéus / FRANÇA, 2019

Bordéus / FRANÇA, 2020

Berlim, ALE, 2020

Bordéus /FR, 2019
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Cidades cicláveis lá fora
Fotografias: Clara LOURENÇO, Filipe SOUSA

.

Barcelona (Raval) / ESPANHA, 2016

Copenhaga / DINAMARCA, 2002

Bordéus / FRANÇA, 2020

Barcelona / ESPANHA, 2016
Com mais ou menos idade, não há
calor, chuva ou neve que demovam
estes ciclistas.
E tu? Qual a tua desculpa para não
ires para o trabalho, fazeres as
compras ou resolveres assuntos
particulares usando a bicicleta, na
tua cidade ou aldeia?
Sabias que, na Europa, 50 % das
deslocações efectuadas em
automóvel são inferiores a 5 km ?

Berlim / ALEMANHA, 2017
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O prazer de andar de
bicicleta
«Andávamos de bicicleta - porque é que isso dá prazer?
Muda-se de paisagem mas é o fruto do nosso esforço,
sentimo-nos compensados. E há o triunfo do equilíbrio na
aresta das duas rodas, todo o nosso corpo subtilizado nesse
mínimo de suporte. E há a ascensão de nós nesse
movimento alado. E há a simplicidade, quase o
esquematismo dessa máquina de andar.»
Vergílio Ferreira, Para sempre, 3ª edição, Livraria Bertrand, Lisboa, 1983, p.
226.
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O que são para ti
as bicicletas ?
«E as bicicletas? O que são para ti as bicicletas, rapaz? As
bicicletas que de cabeleira ao vento correm sobre nós de
todos os lados tão prontas a uma agressão como a um
beijo, as bicicletas loucas que nos sobem pelas costas e
ficam horas e horas a rodar no alto da cabeça, as bicicletas
que às vezes são usadas como lunetas pelos pobres de
espírito? Interessava-me saber o que pensas das
bicicletas.»
Alexandre O'Neill, Poesias Completas (Poemas com Endereço, 1962), 3ª ed.,
Assírio & Alvim, Lisboa, 2002, p. 186.
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A "jóia da coroa":
uma bicicleta militar
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Francisco HERMENEGILDO (Moura)

A paixão pelas máquinas vem desde muito longe e principalmente o gosto
pelos carros, motas e bicicletas. Mais tarde, também o interesse pelos relógios
mecânicos. A arte e a escultura em ferro são outras das minhas paixões.
Os passatempos que mantenho estão muito ligados à profissão que exerci
durante vários anos: reparação de automóveis. O restauro e a arte têm-se
entrelaçado entre si.
O restauro de bicicletas foi o primeiro dos meus passatempos. Restaurar uma
bicicleta antiga não é fazer de novo, é sempre substituir o mínimo de peças
possível para que haja o máximo de proximidade com o aspeto original. Depois
de recuperada deve manter a sua identidade, a sua idade e o seu passado,
para que possamos entender a sua história.
A bicicleta da foto é uma Bicicleta Militar que pertenceu ao exército Português
e foi fabricada no princípio do século XX. No final da Segunda Guerra, o quartel
militar de Vendas Novas vendeu parte destas bicicletas por motivos de
desactivação do batalhão que as usava.
Esta foi comprada por um Sr. de Moura que se deslocou de comboio até
Vendas Novas para comprar a sua bicicleta, fazendo a viagem de volta já
montado nela. Comprar uma bicicleta naquela época não era muito fácil, não
era acessível à maioria das bolsas, e esta foi comprada com uma herança que
esse Sr. recebeu.
Eu adquiri esta bicicleta nos princípios dos anos 90, foi alvo de um profundo
restauro e é hoje uma das peças da minha coleção! Ver AQUI.
.
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QUAL É O
SÍTIO,

QUAL É ELE ?
QUAL É O
MONUMENTO,
QUAL É ELE ?
Soluções na próxima
edição do Jornal.

QUEM É, QUEM É, NA ARCA DE NOÉ ?
A fotografia destas duas crias foi tirada no dia 13 de Junho de 2005, nas
margens do rio Ardila, perto de Santo Amador. Qual a espécie e qual a família
de aves a que pertencem ? De que se alimentam ? Como fazem o ninho ? E que
estratégia utilizam em caso de perigo ? SOLUÇÕES NO PRÓXIMO JORNAL.

Filipe SOUSA (Moura)
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UM LIVRO PARA DESCOLAR
Sugestão de leitura de
Duarte VALENTE, 12 anos (Moura)
Pai Sarilho. É este o nome de uma história comovente
que relata o amor entre pai e filho, e o que cada um
pode fazer pelo outro.
Neste período de confinamento tenho descoberto
muitas coisas. Os livros foram uma delas. Dos livros
que já li este foi um dos melhores.
As personagens principais são: o pai, de seu nome
Gilberto Gentil, e o filho, chamado Chico.
Gilberto e Chico viviam num apartamento com Rita,
mãe de Chico, no 99º andar. O pai de Chico era
corredor de carros velhos em corridas de demolição e
era o lendário campeão. Estas corridas consistiam em
demolir os outros carros e não ser demolido pelos
adversários.
O carro de Gilberto era um Mini branco com riscas
vermelhas e azuis nas laterais, duas de cada lado, e
tinha uma coisa que o distinguia dos outros todos: a
bandeira do Reino Unido desenhada no tejadilho. E por
isso Gilberto dera-lhe o nome de «Rainha», por ser a
rainha de Inglaterra a pessoa que mais admirava, a
seguir ao filho Chico.
Tinham uma bela vida, até que um dia as coisas
entortaram.
Numa das corridas de Gilberto o grande «Rainha»
perdeu os travões e Gilberto sofreu um acidente e
ficou sem a perna esquerda. Gilberto foi operado
ficando com uma perna de madeira e, além disso, não
o deixaram correr mais.
A sua grande fama desapareceu ao ponto de toda a
gente o odiar. Perdeu a fama, perdeu dinheiro e ficou
muito pobre. Perdeu amigos e perdeu a mulher. Agora
estava sozinho com o filho num apartamento, sem
nada. As pessoas tinham-lhe tirado tudo: a cama, as
cadeiras, a mesa, a roupa.Tudo.

UM LIVRO PARA DESCOLAR
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Estavam os dois muitíssimo pobres, não tinham nada,
simplesmente nada. Devido a este facto, o pai teve de
tomar umas pequenas medidas. Gilberto tinha
começado a sair de casa à noite e começara a deitar o
filho demasiado cedo. Chico não entendia este
comportamento, então decidiu investigar e seguiu o
pai.
Se quiseres saber o que fez Chico e o que tramava o
Sr. Gilberto Gentil dá corda aos teus neurónios e
constrói o resto da história, ou se quiseres mesmo
saber o que escreveu David Walliams, o livro está com
10% de desconto em cartão na Wook e com 10% de
desconto em cartão e portes grátis no site da Porto
Editora. Sempre é mais desafiante imaginar a história,
mas também vale a pena ler o livro do autor.
David Walliams tem vários títulos juvenis como:
A Avozinha Gângster; O rapaz milionário; As piores
crianças do mundo 1, 2 e 3, etc…
Ainda não li todos os livros deste autor, mas dos que li
este foi sem dúvida o melhor.
Boa sorte!!
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PELO ESPELHO RETROVISOR
Ao pesquisar fotografias a preto e
branco, Joana PORTELA (Évora)
encontrou esta que mostra um painel
publicitário de azulejos alusivo à Água
Castello, de Moura. O painel encontravase no café Royal, situado na Praça Duque
da Terceira (Cais do Sodré), na esquina
com a rua do Alecrim, em Lisboa. Era um
café que fervilhava de gente no período
da primeira Guerra Mundial, sendo
frequentado por tripulantes e
passageiros de navios que aportavam a
Lisboa, alguns dos quais espiões, quer
do lado aliado, quer do lado alemão. O
café desapareceu entretanto, e hoje é
uma agência bancária! A fotografia é de
Armando Serôdio, e data de 1958.
Embora assinado, não é perceptível o
nome do autor do painel. Mais
informações sobre o café AQUI.
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A POESIA É PARA COMER
A Xiri (Carmo Valente), de 4 anos, de
Moura, enviou este desenho do pai com
as ovelhas. E as ovelhinhas têm lã de
verdade!

Eu nunca guardei rebanhos,
Mas é como se os guardasse.
Minha alma é como um pastor,
Conhece o vento e o sol
E anda pela mão das Estações
A seguir e a olhar.
Toda a paz da Natureza sem gente
Vem sentar-se a meu lado.
Mas eu fico triste como um pôr do Sol
Para a nossa imaginação,
Quando esfria no fundo da planície
E se sente a noite entrada
Como uma borboleta pela janela. (...)
Fernando Pessoa, Poemas de Alberto
Caeiro, 7ª ed., edições Ática, Lisboa,
1979, p. 19

SOLUÇÕES DOS QUIZZES
DA EDIÇÃO ANTERIOR
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Ele chama-se José Augusto e ela Perpétua.
Eram lojistas na casa Apolo, especializada
em peças para automóveis e materiais de
rega. Situado na Mouraria, em Moura, neste
espaço funciona actualmente o
restaurante do Jorge Liberato.
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QUAL É O SÍTIO, QUAL É ELE ?

Jogo de malha no Largo das Ameias (Engenheiro José Francisco Ulrich), em Safara.

.

QUAL É O SÍTIO, QUAL É ELE ?
Na imagem vê-se a ribeira de Safareja
antes de desaguar no rio Ardila. Este
divide, neste ponto, as freguesias de
Amareleja, na margem direita, e
Safara (União de Freguesias de Safara
e Santo Aleixo da Restauração), na
margem esquerda. Nesta margem,
pode ver-se o esporão rochoso do
Castelo Velho de Safara.

QUEM É, QUEM É, NA ARCA DE NOÉ?
Trata-se de uma jovem lebre, que se distingue
dos coelhos pelas orelhas e patas mais longas,
sobretudo as traseiras. Alimenta-se de cereais,
cenouras, raízes, frutos e rebentos de arbustos.
A velocidade máxima alcançada por um humano
(Maurice Green e Usain Bolt) é de 43,9 km/hora,
sendo a da lebre superior a 50 km/hora. A lebre
correu e perdeu com a tartaruga, na célebre
fábula de Esopo, recontada por La Fontaine.

IDEIA VERDE
ALFACE
Um grupo de mulheres,
da Póvoa de S. Miguel,
participa regularmente
nas actividades de
Costura Criativa, do
projecto Despert@rte E7G, promovido pela
ADCMoura. Numa das
últimas sessões,
aprenderam a reciclar
t-shirts. Escolheram os
tecidos, criaram os
próprios moldes e
coseram à máquina.
Boa ideia!
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