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Venham ver. Está aqui um mocho
sábio a dizer que esta horta é a
Escola do Paraíso.
O que é a Escola do Paraíso ?
Lê o Jornal e
ficas a saber.
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Esta é a edição número 4 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.
Sob o signo do Dia Mundial da Criança e do Dia Mundial do Ambiente, que se
celebram este ano na mesma semana, revisitamos a Horta Comunitária de
Moura transformada em Escola do Paraíso e fazemos da Herdade de
Afonseanes, em Sobral da Adiça, o cenário ideal para aprendizagens "fora da
caixa" sobre o património natural desta freguesia. Em Moura, vamos conhecer
a história peculiar da Igreja do Senhor Jesus dos Quartéis e passear em zonas
da cidade engalanadas, por estes dias, com os tons púrpura dos jacarandás
em flor, anunciando o Verão. Viajamos ainda da Terra ao Sol, com desenhos
de dois jovens colaboradores, e pelo vale do Brenhas, seguindo os passos de
Urbano Tavares Rodrigues, o escritor maior da nossa terr@.
Tudo isto, graças ao empenho dos nossos jornalistas, a quem nunca nos
cansaremos de agradecer.
Temos ainda os habituais passatempos, quizzes e dicas verdes.
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 ?
Em que localidade
se passa esta
cena?
Quem é o
cadeireiro da
imagem?
Filipe SOUSA (Moura)

Soluções no
próximo Jornal.

MOURA PELOS
OLHOS DE URBANO
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Joana PORTELA (Évora)

«Era o tempo maravilhoso: os mais dos dias aconteciam coisas de muita
admiração… Foi nessa tarde que encontrei o Florindo, junto ao Rio de
Brenhas, onde a água corria com um bater de asas. «Venha depressa –
disse-me ainda de longe – ia agora buscá-lo à da sua tia: a Casa da Barca
está cheia de ciganos e foram à quinta a desenterrar um peru. O seu irmão
ficou à nossa espera…»
Metemos pela estrada velha, entre olivais. Já não se via gente, mas pelo
meio da arramada soavam coros distantes e vozes soltas, que subiam e se
arrastavam, queixando-se: a minha terra chorava as canções da tardinha…
Tudo era cor de sonho e o aroma leve do rosmaninho, trazido pela brisa,
vinha das carrasqueiras de lá do rio.»
Urbano Tavares Rodrigues, "Tornada de Primavera", in Estórias Alentejanas,
1ª edição, Lisboa, Editorial Caminho, 1977, p. 32.

Desenho do vale do Brenhas e da ponte romana, nas cercanias de
Moura, da autoria do artista mourense António Franco.
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QUAL É
O RIO,

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

QUEM É, QUEM É, NA ARCA DE NOÉ ?
A imagem mostra uma planta aromática
muito utilizada, com fins culinários e
medicinais. De que planta estamos a
falar ? Entra na composição de dois dos
mais usados produtos de higiene
pessoal ? Quais são ?
SOLUÇÕES NO PRÓXIMO JORNAL.

A Carmen Moita, de 4 anos, é a
autora da fotografia que mostra
um pequeno animal na mão do seu
pai. Que animal é ?, pergunta ela. E
o que faz quando se sente
ameaçado?
SOLUÇÕES NO PRÓXIMO JORNAL.

JORNAL

DA NOSSA

TERR@
nº 4

30 MaIO 2020

05

A IGREJA DO
SENHOR JESUS
DOS QUARTÉIS E
A SUA HISTÓRIA
PECULIAR
Marisa BACALHAU (Moura)

Os quartéis de Moura foram
construídos nesta importante praça
militar, no primeiro quartel
do século XVIII.
Inicialmente era um edifício
perfeitamente simétrico,
apresentando 12
casernas altas e 12 casernas baixas,
em ambos os lados. Contudo, uma
aparição ocorrida, diz-se,
em um dia de trovoada, numa das
casernas, iria alterar o aspeto, e
estrutura, deste edifício.
Em 1777, o espaço militar passa a
albergar um espaço religioso, que é
construído suprimindo
quatro casernas altas. Recebeu o
nome de igreja do Senhor Jesus dos
Quartéis. O aspeto que o
interior agora apresenta, com um
magnífico altar em mármore, data
de 1797 e é da autoria do
mestre pedreiro Manuel Velez Picão.
A Igreja do Senhor Jesus dos
Quartéis teve uma
irmandade e foi sede da capelania
militar.
Igreja do Senhor Jesus dos Quartéis | fotografias: Filipe SOUSA (Moura)
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Filipe SOUSA (Moura)

Pç Gago Coutinho (Moura)

Parque de Feiras e Exposições (Moura)

Pç Gago Coutinho (Moura)

Em Junho, os
jacarandás estão no auge.
O nome musical desta
árvore exótica (palavra da
língua tupí-guarani!) é já
em si a beleza superlativa
da coisa que pretende
significar.
Anunciando o Verão, uma
explosão de azul violáceo
cobre as suas copas,
«quase rente às nuvens
altas», em muitas das
cidades do sul do país.
Em Moura, podemos
também apreciá-las,
vestidas de cachos de
flores em forma de
dedaleiras, no Parque de
Feiras e Exposições, as
mais recentes, e na Praça
Gago Coutinho (Jardim
dos Mal Encarados), as
mais antigas, fazendo
neste caso pandã com os
azulejos de tons azulados
que revestem a fachada
do Hotel de Moura.
Se tivesse de eleger "o"
bilhete-postal de Moura,
não hesitaria em escolher
esta emblemática praça
engalanada com os seus
jaracarandás em flor.

OS JACARANDÁS DE
MOURA
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São eles que anunciam o verão.
Não sei doutra glória, doutro
paraíso: à sua entrada os jacarandás
estão em flor, um de cada lado.
E um sorriso, tranquila morada,
à minha espera.
O espaço a toda a roda
multiplica os seus espelhos, abre
varandas para o mar.
É como nos sonhos mais pueris:
posso voar quase rente
às nuvens altas – irmão dos pássaros –,
perder-me no ar.
Eugénio de Andrade, Os Sulcos da Sede,
2001

Pç Gago Coutinho (Moura)

Pç Gago Coutinho (Moura)

Parque de Feiras e Exposições (Moura)

Pç Gago Coutinho (Moura)

A TERRA E O SOL
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«A Terra
é o terceiro planeta a
contar do Sol, o mais denso e o
quinto maior dos oito planetas do
Sistema Solar. Também conhecida por
Mundo ou Planeta Azul, é o lar de milhões de
espécies de seres vivos, incluindo nós, os
humanos. Chamamos "terra" ao solo no qual
crescem as plantas e cultivamos os alimentos,
bem como ao substracto que utilizamos para encher
vasos e fazer sementeiras. A "nossa terra" é o sítio
onde nascemos ou vivemos, a aldeia ou cidade onde
nos sentimos em casa, mas como a Terra é una e
redonda como um umbigo, não se presta a
divisões e é "Nossa" com letra grande.»
Ana Fernandes aka Capicua e Pedro
Geraldes, Mão Verde (livro & disco),
Edições Valentim de Carvalho,
2016.

desenho de Mafalda VASQUES
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desenho de Vasco VALENTE

JORNAL

DA NOSSA

TERR@
nº 4

09

A ESCOLA DO PARAÍSO

30 MaIO 2020

Na semana em que se celebram o Dia Mundial da Criança e o Dia Mundial
do Ambiente, revisitamos a manhã especial de 1 de Junho de 2016 em que
a Horta Comunitária de Moura se transformou em Escola do Paraíso.
Qual laboratório de experiências e
aprendizagens, a Horta Comunitária de Moura
recebeu a visita de sessenta e quatro crianças
do Centro Infantil Nossa Senhora do Carmo,
entusiasmadas por participarem numa
actividade pedagógica diferente, ao ar livre, e
celebrarem assim, de forma especial, o seu dia:
o Dia Mundial da Criança!
Traziam muitas perguntas sobre os segredos
que se escondem ao longo da álea aromática,
onde coabitam cerca de trinta espécies
vegetais, entre tomilhos, mentas, salvas,
alfazemas, alecrins...
Referidas algumas das utilizações alimentares e
medicinais de cada uma das plantas, passou-se
a outras vantagens menos conhecidas, como,
por exemplo, o seu contributo para evitar a
perda de solo no talude da horta (controlo da
erosão), para atrair insectos auxiliares na
polinização e no controlo de pragas ou ainda
para fixar outros animais amigos do hortelão,
como batráquios, répteis, pequenos mamíferos
e aves. Os pequenos investigadores puderam
constatar tudo isso mexendo na terra,
abeirando-se das plantas, inalando os seus
aromas, apreendendo as suas texturas,
apreciando cada detalhe das suas folhas e
flores com a ajuda de lupas, descobrindo ninhos
de insectos e de aves suspensos nas ramarias
ou surpreendendo lagartixas e sapos entre a
vegetação mais rasteira.
No final, depois de espreitarem o tanque com
peixes verdadeiros, todos estavam de acordo
neste ponto: dá gosto aprender assim!

A ESCOLA DO PARAÍSO
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-É segredo ou podemos saber o que mais
gostaram da horta neste Dia Mundial da Criança?
-Gostámos de tudo!
-A sério?
-Sim. Gostámos do tanque e de ver as carpas,
os barbos e os pimpões. A princípio
pensávamos que era a brincar, mas depois
vimos que eram peixinhos a sério. Gostámos
também de ouvir as rãs a coaxarem numa poça
ao pé do tanque.
-Apesar de estarem escondidas nos juncos.
-Sim. E gostámos de saber que há plantas que
têm nomes de pessoas.
-Se calhar são as pessoas que têm nome de
plantas. Até com o primeiro nome e o apelido, tal
como a...
-...Lúcia-lima.
-Planta de que se faz um chá maravilhoso.
Sabiam?
-E gostámos muito do poema que fala sobre ela.
-Vamos relê-lo?
-Sim.
-«Não tem boca nem pulmões.
Que não tenha não admira.
Porque é pelas folhas,
que a lúcia-lima respira.
Não tem boca nem pulmões,
nem veias, a lúcia-lima!
Mas tem seiva, quanto basta,
a subir pelo caule acima.
E se porventura a ferirem,
acaba por cair no chão.
A não ser que alguém lhe dê,
logo uma transfusão.»
-Gostámos também de conhecer a hortelã do
Sporting.
-Do Sporting ou do Benfica?
-Do Sporting. Porque as suas folhas são verdes
e brancas, como as camisolas do Sporting.
-Já agora, gostaram de a retirar do vaso e plantar
no jardim da horta?
-Sim, foi muito giro. Cavámos todos um
bocadinho, fizemos um buraco para a colocar e
regámos com o regador.

30 MaIO 2020
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A ESCOLA DO PARAÍSO
-E depois?
-Depois conhecemos a planta mais cheirosa
da horta.
-Que se chama?...
-Tomilho bela-luz.
-E lembram-se do outro nome por que era
conhecida antigamente?
-Sal purinho.
-E porquê sal purinho? Está-se mesmo a ver...
-Porque é um pouco salgada.
-Por isso, quando não tinham sal, as pessoas
usavam esta planta para temperar os alimentos.
-E porque é melhor para a saúde.
-Bem observado. E agora, esta planta, o que
sabem sobre ela?
-Chama-se salva e serve para fazer pasta de
dentes. Até experimentámos trincar uma
folha para sentir o sabor refrescante.
-Já acabaram?
-Não. Ainda falta falar dos talhões dos
senhores e das senhoras que vêm cavar a
horta.
-E o que produzem eles e elas?
-Muita coisa. Alfaces, tomates, ervilhas,
favas, cenouras, feijão e outras coisas. Assim
não precisam de ir ao supermercado gastar
dinheiro e, além disso, são legumes
biológicos.
-Muito bem. Agora temos aqui estes ramos de
plantas aromáticas para vocês levarem para a
vossa sala. Mas antes de partirem, vamos ler um
poema que fala de uma destas plantas. Vamos
ver se vocês descobrem qual é. Diz assim:
«Fecha os olhos bem fechados,
e diz-me a que é que cheira.
Cheira a rosa, cheira a nardo,
ou a flor de laranjeira?
Nem a rosa, nem a nardo,
nem a cravos, nem a cravinas
me cheira este poema.
O que me chega às narinas
é o cheiro a...»
Então? Digam alto! Alfa...
-...zema.
-Certo!
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«Sim, é tempo: abram agora a porta envidraçada e entremos no Jardim. (Mas
cautela, não se desfaça em pó.) O Jardim é imenso. Tem árvores descuidadas,
vertiginosas, com ramarias quebradas, pendentes, canteiros silvestres, ervas e
flores, tudo num abandono maravilhoso, e umas ruazinhas perdidas em curvas,
com o cimento gretado e desnivelado, algumas empedradas ou de terra batida.
Há uma cisterna - cuidado!, é profunda e enorme: por ela pode-se chegar
talvez ao outro-lado-do-mundo. Tem um tampo redondo de tábuas, é como um
terraço onde se pode bater com os pés (o que a gente faz sempre que está
sozinho), com um postigo quadrado por onde não há o perigo de se cair lá
dentro. Por cima, um arco de ferro enferrujado, com roldana e balde. Quando
se entreabre o postigo - e é frequente não se poder resistir a trepar subrepticiamente e espreitar - vê-se lá em baixo o negrume oleoso, onde se
espelha um quadrado de céu com uma cabeça: a nossa. Então faz-se «Buh!» e a cisterna acorda, responde com um ribombo cavernoso e húmido, que dá
vontade ao mesmo tempo de fugir e de entrar. Depressa, depressa, ponham a
tampa e desçam, que lá vem o marido-da-senhora-mestra!
Correm todos para o baloiço: é uma prancha grossa e polida do uso, suspensa
de duas cordas que vêm duma altura desmedida, dentre as ramarias, do
infinito, não se sabe donde. (...)
É sentado nesse balouço que ele gosta de escutar as vozes e olhar as árvores,
às vezes de cabeça à banda, ou virada para baixo, para trás, num abandono
tranquilo e solitário, a ver um mundo diferente do mundo real.»
José Rodrigues Miguéis, A Escola do Paraíso, (1ª edição, 1960),
Publicações Dom Quixote, 2003, pp. 48-50.

SOLUÇÕES DOS QUIZZES
DA EDIÇÃO ANTERIOR
QUAL É O SÍTIO,
QUAL É ELE ?
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A fotografia foi tirada junto à berma
da Estrada Naciona 255-1, entre
Sobral da Adiça e Moura, e a
construção que se vê ao longe é
Monte Juntos.

QUEM É QUEM
NA NOSSA RUA ?
A fotografia tem mais de 25 anos e
mostra o sapateiro António Caeiro
Pilaro em plena actividade na sua
oficina, na altura situada no nº 1 da
rua da Estalagem, na Póvoa de S.
Miguel.

QUAL É O SÍTIO,
QUAL É ELE ?
QUAL É O MONUMENTO,
QUAL É ELE ?
Sobre o telhado, o que se avista é
parte da Coutada de Santo Aleixo da
Restauração. A fotografia foi tirada
do adro da Igreja Paroquial.

QUEM É, QUEM É,
NA ARCA DE NOÉ ?
A ave da imagem é um pintassilgo
adulto, que pertence à família dos
Fringilídeos (Fringillidae). A base da
sua alimentação é constituída por
sementes de cardo, de que deriva o
nome por que é conhecido entre a
comunidade científica: Carduelis
carduelis.

ERA UMA VEZ ... NA HERDADE DE
AFONSEANES, EM SOBRAL DA ADIÇA
E se transformássemos o
campo num palco de
aprendizagens?
Este foi o mote para
participarmos num peddypaper, que se realizou em 11
de Novembro de 2007, de
descoberta e
reconhecimento dos
principais valores do
património natural de Sobral
da Adiça.
Reunimo-nos na escola e daí
partimos a pé para a
herdade de Afonseanes com
os nossos professores,
algumas mães e avós e com
os amigos da ADCMoura.
Não podia haver melhor dia
para ir para o campo: céu
limpo, algum calor e uma
paisagem lindíssima, com
sobreiros.
O jogo já estava organizado
quando chegámos.
Foi só o tempo de nos
dividirmos em equipas, de
olharmos para o passaporte
e de nos deixarmos guiar
pelo mapa do trajecto do
peddy-paper para
alcançarmos as estações de
paragem: a da lontra,
raposa, morcego-ratogrande, javali, gaio,
rosmaninho, abelharuco,
trepadeira-azul e tritão-deventre-laranja.
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Parece mesmo que estávamos
numa aula, mas ao ar livre (na
verdade foi melhor do que estar
numa sala de aula!), onde pudemos
testar, de uma forma cativante, os
nossos conhecimentos sobre temas
como o ciclo da água, diferentes
formas de poluição e modos de
a evitar, consumo sustentável,
erosão e desertificação, utilização
de plantas silvestres, cadeias
tróficas, aplicação de métodos de
identificação indirecta de
mamíferos através da análise de
dejectos e pegadas, o ciclo de
desenvolvimento das plantas, a
importância e os diferentes usos do
montado, a importância da
diversidade da paisagem para a
conservação de espécies da fauna e
flora, a importância ecológica dos
morcegos, etc.
Depois de visitarmos as nove
estações de paragem e cumpridas
as provas relativas a cada uma,
competia-nos descobrir o grande
tesouro de cortiça com prémios de
participação: um mapa a cores do
percurso, um caderno pedagógico
sobre o ciclo da água, material
didáctico e embalagens em
miniatura de mel e garrafas de
azeite, oferecidas por apicultores e
pela Cooperativa Agrícola de Moura
e Barrancos.
No final, estávamos todos
desejosos de mais actividades
deste género.

IDEIA VERDE
ALFACE
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O website RECICLA, da Sociedade
Ponto Verde, tem projectos
empreendedores que te inspiram a
fazeres parte da economia circular, tem
truques e boas ideias para que possas
colocar a sustentabilidade em prática
na tua rotina, tem conversas com
caras conhecidas que levam a
sustentabilidade ao peito, tem o
ambiente trocado por números e
resultados e tem ainda roteiros, planos e
outras sugestões onde o lazer e o
ambiente se encontram.
Boa ideia!
CLICAR NA IMAGEM.
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