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Destaque 

Palácio Nacional de Sintra  

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

  

Chegamos a abril, mês da Páscoa, da Liberdade e 

das Festas em Honra da Mãe Soberana.  
A 1 de abril, domingo de Páscoa, terão início as ce-

lebrações em Honra da Mãe Soberana com a desci-

da da imagem da Nossa Senhora da Piedade do 

Santuário para a Igreja de São Francisco e que cul-

minarão com a Festa Grande no dia 15 de abril.  
Nesta edição destacamos o passeio que faremos a Sintra, no dia 21 de abril, 

organizado pela nossa Junta de Freguesia e que será o primeiro de vários pas-

seios previstos para este ano.   
Relativamente à animação teremos diversos bailes e uma noite de fado organi-

zados pelas coletividades da Freguesia, bem como duas matinés (Chás dan-

çantes) organizadas pela Junta de Freguesia.  
A 21 de abril, a partir das 21:30h, receberemos pela primeira vez na Freguesia 

(Sociedade Cultural e Recreativa de Vale Judeu) a Grande Gala Internacional 

do Acordeão com a presença de vários campeões do mundo.  
Lembramos ainda que nos dias 27 e 30, voltamos a ter a visita da Unidade Mó-

vel de Saúde nos locais habituais.  
A equipa d’O Mariola deseja a todos uma Páscoa Feliz e um  excelente mês de 

abril.  

 

A equipa d’ ”O Mariola“ 

 
 
 

O Palácio Nacional de Sintra foi 
utilizado pela Família Real Portu-
guesa praticamente até ao final 
da Monarquia, em 1910. 
Este monumento, cuja arquitetura 
atravessa diversas épocas e esti-
los, é hoje um dos monumentos 
mais visitados do País.  

 

Saiba mais na página 4 
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Informações úteis  

Passeios organizados pela Junta  

Candidaturas ao Regime de Pedido Único (RPU) 

Na sede da Junta de Freguesia de São Sebastião, 
às terças-feiras, mediante marcação prévia.  
As marcações poderão ser efetuadas presencial-

mente ou pelo telefone: 289410100 das 9h às 17h.  

- 21 de abril - Sintra  
- 19 de maio - Visita à Exposição “LOULÉ. Territórios, Memó-
rias, Identidades” patente no Mosteiro dos Jerónimos  
- 16 de junho - Subida do Rio Guadiana 
- 12 de agosto - Passeio convívio às Ilhas da Ria Formosa  
- 15 e 16 de setembro - Fátima 

Chás dançantes 

Prazos I.R.S. 

1 de abril a 31 maio  
Em 2018, o prazo de entrega da declara-
ção de rendimentos de 2017 decorre 
entre 1 de abril e 31 de maio, indepen-
dentemente do tipo de rendimentos rece-
bidos. A partir deste ano, deixa de ser 
possível entregar a declaração de IRS 
em papel e o IRS automático passa a abranger também os con-
tribuintes que trabalhem por conta de outrem (ou recebam pen-
são) e tenham filhos. 
 
Até 31 de julho - Tal como antes, o Fisco terá de enviar a 
nota de liquidação do IRS até 31 de julho. Caso tenha entregue 
a declaração de IRS dentro do prazo e tiver direito a reembolso, 
recebê-lo-á até essa data. 
 
Até 31 de agosto - Se tiver de pagar imposto ao Estado, tem 
de fazê-lo até ao dia 31 de agosto. Isto se cumpriu o prazo de 
entrega da declaração do IRS. Caso contrário, tem até 31 de 
dezembro para efetuar o pagamento. 

Festas em honra da Mãe Soberana  

A Festa pequena da Mãe Soberana 
realiza-se no 1 de abril, Dia de Páscoa.  
 
Dia 15 de abril, será realizada a Festa 
Grande da Mãe Soberana. A partir das 
10h00, tem lugar a celebração de uma 
Eucaristia na Igreja de S. Francisco, 
seguindo-se pelas 11h00 a procissão 
para o Largo do Monumento Engenhei-
ro Duarte Pacheco.  Às 12h00, junto ao 
Monumento, é celebrada uma Eucaris-
tia, seguindo-se um tempo de louvor e 
saudação a Nossa Senhora da Pieda-
de. A missa campal presidida pelo Bispo do Algarve, D. Manuel 
Quintas, está marcada para as 16h00, seguida do momento de 
consagração a Nossa Senhora da Piedade. No final da celebração 
tem início a Grande Procissão que vai percorrer as principais ruas 
da cidade, acompanhada pela música da Banda Filarmónica Artis-
tas de Minerva. O encerramento da Procissão Litúrgica acontece 
no Largo de S. Francisco, às 18h00, seguindo-se o caminho de 
volta ao Santuário. As celebrações encerram pelas 23h30, com 
um fogo-de-artifício junto à Ermida da Nossa Senhora da Piedade. 
 

Nota: No dia 15 de Abril, entre as 13h30 e as 17h00, a autarquia 
irá disponibilizar um posto de venda temporário, de bibliografia 
relacionada com este culto mariano. O posto de venda funcionará 

junto ao edifício da Câmara Municipal de Loulé, e estarão disponí-
veis para venda as seguintes publicações:  
- Mãe Soberana - a Força do Amor  

- Mãe Soberana Estudos, Ensaios e Crónicas 
- Terra Diversa  
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Informações úteis / avisos  Obras/intervenções na Freguesia 

Serviços de limpeza  no Caminho Poço das Pereiras (Picota) 

Antes  Depois  

Sinalização horizontal e vertical no Largo do Parragil  

Colocação de um toldo na EB1/J.I. de Vale Judeu  
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Destaque                                                      Palácio Nacional de Sintra 

1926 

Década de 70 

História do Palácio Nacional de Sintra  

O Palácio Nacional de Sintra, também conhecido como Palácio da 
Vila, localiza-se na freguesia de S. Martinho, na vila de Sintra, Dis-
trito de Lisboa.  
 
Situado no centro histórico da Vila, foi habitado durante oito sécu-
los pela Família Real Portuguesa. Era muito utilizado, sobretudo 
durante a Idade Média, para apoio durante os períodos de caça ou 
durante os meses de verão, devido ao clima ameno da vila. 
De implantação urbana, a sua construção iniciou-se no século XIII, 
embora tenha sido aproveitada uma antiga construção da época 
muçulmana. Apresenta características de arquitetu-
ra medieval, gótica, manuelina, renascentista e romântica. É consi-
derado um exemplo de arquitetura orgânica, de conjunto de corpos 
aparentemente separados, mas que fazem parte de um todo articu-

lado entre si, através de pátios, escadas, corredores e galerias. 
 
Em finais do século XIV, o Palácio Nacional de Sintra ficou a ser 
conhecido como “Os Paços da Rainha”, e foi provavelmente a partir 
daí que se iniciou a campanha de obras de reconstrução do antigo 
alcazar.  
 
Foi durante o reinado de D. João I que se construíram no Palácio 
Nacional de Sintra as cozinhas, a sala grande ou dos infantes 
(atualmente chamada de sala dos cisnes), a sala das pegas, o eira-
do da audiência e outras divisões que fazem a ligação com a cape-
la, sendo que também esta passou por grandes obras. 
 
No séc. XVI (entre 1505 e 1520), o rei D. Manuel I mandou cons-
truir toda a ala manuelina, com as suas janelas decoradas de uma 
forma bem característica do estilo manuelino. 
Foi também este rei quem ordenou a construção da sala dos bra-
sões (1508), além de ter patrocinado outros melhoramentos dos 
quais se destaca a decoração em azulejo de que tanto ele gostava. 
 
Estas foram as campanhas de construção mais marcantes neste 
edifício, embora tenham existido muito mais obras espalhadas por 
muitos outros reinados. 
 
Além disso, até ao nossos dias, o Palácio Nacional de Sintra tem 
sofrido também várias obras de restauro que têm contribuído para 
que se continue a manter a dignidade e beleza deste edifício. 
 
 

Fatos do Palácio Nacional de Sintra  
 

• A 15 de Janeiro de 1432, nasceu no Palácio Nacional de 
Sintra, mais precisamente na Sala das Duas Irmãs (hoje a 
Sala das Colunas), que fica situada mesmo por baixo da 
Sala do Brasões, D. Afonso V, rei de Portugal. Quarenta e 
nove anos mais tarde o rei faleceu na mesma sala onde 
havia nascido.  

• A 31 de Agosto de 1481 foi aclamado rei de Portugal, no 
Paço de Sintra, D. João II.  

• Foi também no Palácio Nacional de Sintra que D. Manuel 
I recebeu a notícia da descoberta do caminho marítimo 
para a Índia, por Vasco da Gama, tendo esta notícia sido 
dada por Nicolau Coelho.  

• D. Afonso VI passou aí os seus últimos nove anos de vida 
em cárcere, tendo chegado do seu cativeiro na Ilha Ter-
ceira a 20 de Setembro de 1674. 

• Nos últimos anos do regime monárquico foi a residência 
de verão da rainha-mãe D. Maria Pia, a última habitante 
régia do Paço da Vila de Sintra.  

• Na manhã de 5 de Outubro de 1910 D. Maria é levada ao 
exílio tendo abandonado Portugal saída do Paço de Sin-
tra. 

• O palácio encontra-se classificado como Monumento Na-
cional desde 1910. 

• Entre 1904 e 1958 foi servido pelo Elétrico de Sintra, que 
tinha a sua paragem terminal na praça fronteira à entrada 
principal. 
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Informações Úteis / Atividades / Festas e Bailes 

 
Para mais informações 
contactar a Câmara 
Municipal de Loulé, 
através dos seguintes 
contatos:  

     loulecriativo@cm-loule.pt,  
www.loulecriativo.pt                   

Workshop: Base de velas com 
elementos do barrocal algarvio 
(por marcação) - Lugar da Renda - 
9:00h - 11:00h 
Organização: Loulé Criativa/
Nadesportiva 
Informações e marcações: 
www.loulecriativo.pt ou   
nadesportiva@hotmail.com  
Contacto: +351 938364523 

 

 

Locais Datas e horários 

Escola do  Parragil 03 e 17  (terça-feira)  10h - 11h30 

Parragil   03 e 17  (terça-feira)  11h45 -12h30 

Bibliomóvel 
 

* Organização da Junta de Freguesia  

Data  Músicos  Atividade Local  

01 Silvino Campos Baile da Páscoa Centro Social e Cultural Parragilense 

07 Diversos Noite do Fado Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

07 Tozé Pratas e Dina Teresa Baile das Flores Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

07 Filipe Romão  Baile Social Sénior  (Baile da Pinha)  Salão de Festas  

14 Rita Melo Baile Centro Social e Cultural Parragilense 

21 Vítor Alves Baile Social Sénior  Salão de Festas  

22 Tozé Pratas e Dina Teresa Chá dançante * Centro Social e Cultural Parragilense 

28 Ricardo Laginha Baile  Centro Social e Cultural Parragilense 

29 Rúben Filipe  Chá dançante * Quinta do Moinho - Loulé  

Unidade Móvel de Saúde  

30 abril  

08:30h - Praça Manuel Arriaga 
(Largo Manuel da Mana) 

09:30h  - Estação de Loulé 
(Junto ao Café da CP)  

10:30h  - Várzea da Mão  

11:30h - Vale Judeu 

27 abril 

08:30h - Monte Seco  

9:30h - Boa Hora 

10:30h - Parragil 

11:30h - Soalheira  

12:30h - Vale Telheiro 
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Gastronomia 

Em abril mondar e sachar os campos semeados no mês anterior. Plantar espargos e moran-
gueiros. Semear milho e grão de bico, plantar batata nas terras mais secas e, no final do mês, 

nas terras fundas. Na Horta semear (no Crescente), em local definitivo, abóboras, batata, 
beterraba, brócolos, cenoura, couves, fava, feijão, melão, melancia, nabo, pimento, rabanete, 
salsa, etc. Em viveiro, semear cebola, pepino e tomate. Nos últimos dias do mês, semear 
feijão temporão. Limpar os rebentos (ladrões) nos enxertos efetuados nas árvores de fruta. 
Na vinha, fazer os tratamentos contra o míldio, oídio e outros, adubar as castas mais envelhe-

cidas. No jardim semear estrelas do Egipto, girassóis e malmequeres, colher as flores dos 
lilases, margaridas, etc. Plantar begónias, dálias, gladíolos e jarros.  
Animais: Tosquia das ovelhas no Minguante.  

In: Borda D’Água 2018  

Lua Dia Hora  

Quarto Minguante 8 08:17 

Lua Nova 16 02:57 

Quarto Crescente 22 22:46 

Lua Cheia 30 01:58 

Fases da Lua 

Dia 1 - o sol 
nasce às 
07h22 e põe-se 
às 20h.         
Dia 30 - o sol 
nasce às 
06h40m e põe-
se às 20h28m.  
Em abril os 
dias aumentam 
1h10m. 
  

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Animais que ajudam na horta e jardim (parte I) 
Os insetos polinizadores e, em especial, as abelhas são de vital importância para a agricultura e os ecossiste-
mas.  Pesticidas, perda de território, doenças e agricultura intensiva tem feito com que cada vez vejamos menos abe-
lhas, tão necessárias para o ecossistema e não há nada que possa substituir a sua eficiência.  Sem eles, não se po-
deria manter a vida vegetal na terra, já que para a reprodução vegetal é necessária a propagação do pólen; mesmo 
para as variedades que polinizam-se autonomamente, os insetos polinizadores são benéficos porque aumentam a 
produtividade e a qualidade.  
O que pode fazer para atrair insetos polinizadores para a sua horta? 
– Use produtos ecológicos para tratar doenças e pragas. Os pesticidas, por vezes, eliminam todos os insetos, incluin-
do as abelhas. 
– Plantar variedades de plantas que atraem insetos seja pelo seu aroma ou cores. Gostam mais de cores como o 
amarelo, branco, azul. 
Por exemplo, o orégão é uma planta que produz muitas flores irresistíveis para as abelhas e também é uma planta 
que poderá usar em muitos pratos culinários. Também há plantas que atraem as abelhas enquanto florescem como: 
melão, cebola e abóbora.  

  
 

Cabrito assado no forno  
 
2kg de cabrito  
300g de batatas pequenas. 
200g de grelos 
250g de arroz 
5 Dentes de alho 
4 Folhas de louro 
2 Limões 
1 L de vinho branco 
Sal e colorau 
 
Preparação: Colocar água num recipiente de forma a cobrir o 
cabrito na totalidade. Adicionar vinho branco, 2 folhas de louro, 5 
dentes de alho, 2 limões cortados em 4 e uma colher de sopa de 
sal. Deixar o cabrito 24h de marinada. 
 
Antes de ir ao Forno: Temperar o cabrito com sal de seguida 
barrá-lo com azeite e colorau. Colocar este em um tabuleiro e 
regá-lo com o restante vinho branco até o tabuleiro ficar com o 
fundo coberto. Levá-lo ao forno cerca de 1h30, o tempo de coze-
dura depende do forno. Acompanhar com batatinha assada no 
forno, arroz de forno e grelos salteados 

 
 

Folar de gila 
 
50g fermento de padeiro 
1,8dl água morna 
800g farinha 
150g açúcar 
0,8 dl leite 
120g manteiga 
80g mel 
1 colher chá sal fino 
3 ovos 
1 frasco doce de gila 
1 colher sobremesa de canela 
Erva-doce 
 
Coloque o fermento numa taça, junte a água morna e misture até 
dissolver, junte 250g farinha e amasse bem. Deixe levedar 30 
minutos. Noutra taça junte a restante farinha, o açúcar, o fermen-
to lêvedo, a canela, a erva-doce e o leite. Aqueça a manteiga 
com o mel e junte-os à massa. Acrescente o sal, os ovos e amas-
se. Forme uma bola com esta massa e deixe levedar mais duas 
horas. Divida a massa em duas partes. Estique-as com a ajuda 
de um rolo da massa se necessitar, sobre a primeira coloque o 
doce de gila, cubra com a segunda parte e enrole os bordos. 
Leve ao forno a 200º durante cerca de 45 minutos ou até estar 
cozido. 
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Um homem colocou nos classificados: 
- Procura-se esposa. 
No dia seguinte ele recebeu centenas de cartas. Todas diziam a 
mesma coisa: 
- Pode ficar com a minha!! 
______________________________________________________ 
 
A professora atendia um telefonema: 
- Está bem, eu tomo nota[ O Joãozinho hoje não pode vir à escola 
porque está com gripe. Já agora, quem é que está ao telefone? 
E responde do outro lado da linha: 
- É o meu paizinho, professora! 

_________________________________________________ 
 
Numa esquadra da Polícia entra um indivíduo muito aflito e pede 
para falar ao chefe. Quando este aparece, aquele diz-lhe, muito as-
sustado: 
- Senhor chefe, esta madrugada entrou um ladrão em minha casa, 
eram três horas da manhã[ 
- E levou alguma coisa? – Inquiriu o chefe. 
- Se levou[ O homem está no hospital! A minha mulher julgou que 
era eu que vinha dos copos! 

Sou frio e também sou quente, 
Sou fraco e também sou forte,  
Nunca posso estar parado,  
Vejam lá a minha sorte! 

 

Adivinhas 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 E R S B O R I E D R O 

I A E A B R I L H I O 

A C R I F Í C I O A S 

C N A H G O R A R F G 

Y U L K L Ç U S T B I 

W S O V O Q Z X C B U 

U I F C V B P Á S C O 

R Q U A R E S M A J I 

S R K L I O P R G N F 

E S S U R R E I Ç Ã O 

Q 

U 

S 

A 

O 

D 

N 

Ê 

A 

R 

M A E H M U J E J T O A 

C 

H 

O 

C 

O 

L 

A 

T 

E 

L 

A 

Localize na grelha as palavras 
da lista que estão escritas em 
todos os sentidos. 

- Páscoa 
- Quaresma  
- Ressurreição  
- Abril  
- Ovos 
- Chocolate  
- Folares 
- Amêndoas 

- Jejum    
- Cruz  
- Cordeiro 
- Sacrifício 
 
 

 

 
Sudoku 

Labirinto 

Provérbios 

- “No principio ou no fim, costuma abril a ser ruim” 
- “Quem em abril não varre a eira e em maio não rega a leira, 

anda todo o ano em canseira”.  
- “Abril frio e molhado, enche o celeiro e farta o gado”. 
- “O que abril deixa nado, maio deixa-o espigado”. 
- “Uma água de maio e três de abril valem por mil” . 
- “Não há mês mais irritado do que abril zangado”.  
-”Abril molhado, sete vezes trovejado”. 
- “Abril, ora chora ora ri”.  
- “Abril frio:  pão e vinho”.  

Como jogar sudoku? 

O Sudoku é um passatempo, 
para ser jogado por apenas 
uma pessoa, que envolve racio-
cínio e lógica. A ideia do jogo é 
muito simples: completar todas 
as 81 células usando números 
de 1 a 9, sem repetir os núme-
ros numa mesma linha, coluna 
ou grade (3x3).  

Solução das adivinhas:  1 - Abrir os olhos   2 - O vento  

Adivinhar, adivinhar,  
Qual a primeira coisa  
Que se faz ao acordar?  

1 2 
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Topónimos                                        Rua Nossa Senhora da Piedade 

 

Antiga Rua Nova da Piedade ou Rua da Piedade, tomou o nome atual em 16/06/1948, em 
honra da Padroeira da cidade e concelho de Loulé, popularmente designada por Mãe So-
berana.  

Segundo a imprensa local (Jornal “O Algarvio”, n.º55, de 13/04/1890), esta artéria foi 
construída em meados do século XIX e em 1890 já possuía 47 fogos.  

A 17/09/2008 foi decidido prolongar o topónimo desta artéria até ao cruzamento com a 
estrada de acesso ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade, dado que, até aquela data, 
a mesma terminava no cruzamento com a Rua Marçal Aboim (Ata de Vereação de 
17/09/2008).  

 

Bibliografia:  

Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.78.  

Rua Nossa Senhora da Piedade  


