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Educação Empreendedora 
na Escola



São Matias 
Aqui estamos nós para mais uma viagem pelas freguesias do nosso Concelho de Beja. Nesta 
viagem que junta alunos, pais e docentes, vamos conhecer a Freguesia de São Matias.

Para conheceres melhor sobre esta freguesia, presta bem atenção a tudo o que temos para 
te contar, pois temos alguns desafios para ti. Vais precisar de ler tudo com muita atenção 
pois preparamos um conjunto de perguntas para ti que podes aceder aqui  - São Matias

No final deste documento , tens todas as soluções para que consigas descobrir se acertaste 
em tudo ou se tens de ler mais uma vez, desta vez com mais atenção.
Como já é habitual, tens mais uma peça para juntares à tua coleção, desta vez vamos cons-
truir a Igreja Paroquial de São Matias

Do que estás à espera? Mãos à obra e não te esqueças de pedir aos teus pais para parilharem 
os resultados através do Facebook ou Instagram e usando a hashtag #peloscamposdebeja

https://app.wizer.me/preview/97PSHM


A cerca de doze quilómetros da sede do concelho, a freguesia de S. Matias está situada na 
margem direita da ribeira de Odearce, afluente do rio Guadiana. É constituída pelos lugares 
de Monte de Apariça, Quinta da Carocha e S. Matias, numa extensão territorial que quase 
atinge os sete mil hectares. Localizada no extremo setentrional do concelho de Beja, é de-
limitada pelas freguesias de S. Brissos, Santa Maria da Feira e Nossa Senhora das Neves e, 
a norte, pelo concelho de Cuba. Os censos de 2011 dizem-nos que hoje por aqui habitam e
circulam quase seiscentas pessoas. Sabemos porém que à data da construção da sua primi-
tiva Igreja Gótica, o povoado teria então 81 habitantes. Esta igreja matriz, posteriormente 
reconstruída nos séculos XVI, XVIII e XIX, é dedicada ao padroeiro da freguesia, que foi, des-
de sempre, S. Matias, e cuja festa decorre todos os anos no dia 23 de Fevereiro.



A aldeia celebra ainda, anualmente, a Nª Sª do Rosário no último fim de semana de Julho. A 
nível eclesiástico S. Matias foi um curato da apresentação do arcebispado de Évora. Viveram 
em S. Matias, no século XVII, os morgados da Apariça, no monte que tem o mesmo nome. 
Aí existia um templo, para satisfação das necessidades pessoais da família, que pode ainda 
do exterior ser contemplado. Datada do século XVIII esta igreja é testemunho de um outro
tempo e de uma outra geografia e dela se poderá, em parte, delinear os acontecimentos 
que levarão à São Matias dos nossos dias. Pela proximidade a terras de famosas vinhas, 
na Cuba e na Vidigueira, São Matias é por isso um lugar onde facilmente se ouve falar de 
vinho. Escutamos que aqui o Sr. Inácio Baião ainda o produz em talhas de barro. Não será 
raro encontrar quem gabe os méritos do milenar vinho de talha mas o melhor será mesmo 
procurá-lo numa das ruas desta aldeia e experimentar prová-lo. A gentileza do Sr. Inácio, à
boa maneira alentejana, não lhe negará o privilégio.



As Décimas de Inocêncio de Brito
Estamos em São Matias, com a lonjura da planície a estender-se diante de nós.
Mas na lonjura do tempo também há tesouros para encontrar. Um deles é Inocêncio de 
Brito, poeta popular cuja memória e palavras ainda hoje ecoam no tempo. Faleceu em 1938 
com 85 anos, mas são inúmeros os relatos que nos chegam das suas façanhas como poeta 
repentista. Um desses relatos recolhido por José Rabaça Gaspar leva-nos à Feira de Castro 
Verde, onde se juntariam o insigne poeta popular da Cuba, Manuel de Castro, António Aleixo 
e o nosso Inocêncio de Brito. Como não poderia deixar de ser tinha de haver um despique.
É nessas saudosas disputas de poetas que podemos viajar, num
tempo em que o mundo se descrevia mais em versos do que em números.

 Quasi no resto da vida Intentei abandonar-te
 Cruamente desprezar-te
 Tornar-te como esquecida Ao não vêr-te hoje patria querida
 Só paixão em mim se encérra
 Tua ausencia me fáz guerra
 E tal saudade me obriga
 Que a todo o momento diga
 Minha terra, minha terra
       (Excerto de Décima de Inocêncio de Brito, 
       recolhida por José Rabaça Gaspar)



No café à beira da estrada
Sentados no café à beira da estrada, desse longo IP2 que cruza o Alentejo, ficamos com as 
palavras de Inocêncio de Brito a ecoar no tempo. Podemos atentar no trabalho do orvalho 
nas casas enquanto jogamos com técnicas ancestrais escolhendo marcas ou cores de carros 
por vir. Quase cem anos depois são outros os meios de locomoção e São Matias estende-se 
assim entre caminhos, é um bom ponto de partida, um bom ponto de chegada.



Padroeiro

A igreja de S. Matias é de que estilo?
c. Gótico

Soluções – Quizz São Matias

Identifica o padroeiro da freguesia representado na imagem: São Matias



Completa os espaços em branco com os termos indicados.

A festa em honra de São Matias decorre todos os anos no dia 23 de fevereiro.
Na aldeia celebra-se também a N.ª Srª do Rosário no último fim de semana de julho.

Os morgados da Apariça

Encontra na sopa de letras as palavras da listagem.
Para selecionares uma palavra, primeiro seleciona a primeira letra, depois segue o rato até à última letra 
e clica.

A proximidade a terras de famosas vinhas, como Cuba e Vidigueira, faz com que
em São Matias facilmente se oiça falar de...
a. vinho.



As Décimas do poeta popular

Identifica o poeta popular de S. Matias
Inocêncio de Brito

Completa os espaços em branco com os termos indicados.

Inocêncio de Brito revelou façanhas como poeta repentista.
O relato recolhido por José Rabaça Gaspar levou-nos à Feira de Castro Verde.
São Matias estende-se entre caminhos, sendo um bom ponto de partida e um bom ponto de chegada.
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Para te ajudar a construir a Igreja de São Matias, clica na imagem.

https://youtu.be/QfnUKffh-zA
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